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ల త్తు 

రోడ్డు” అనేది తెలుగువాళ్లు అప్రయత్నంగా వాడే 
ఇంగ్సీషుమాటల్లో ఒకటి. ఇంగ్లీషువారు మనకి పబ్లీగ్లా తెచ్చి 
పడేసిన పదార్థాల్లో గోడ్డుకుడా ఉంది. సాధారణంగా 

శకటాలు కూడా వెళ్ళడానికి ఏలుండి రంగుమోరి ఉన్న ప్పుడు 

మాత్రమే ఏచేనా మార్గాన్ని రోడ్డు అంటారు... రోడ్డును 
గురించిన పుస్తకాలు తెలుగులో లేవు. (* నాకు తెలియదు” 

అనేకబురు చల్లగా వెప్పడానికి “లేన్ర” అనేది ఆలంకారికం. ) 

రోడ్డులాంటి అధమ విషయంగురించి రాస్తే -కావ్యంకూడా 

“నీచంఅయిపోవచ్చుగ దా అనే. శీతివొప్పున సమర్థులు దాన్ని 

వొదిలేసి ఉంటారు. కాసి అసంగతి తెలియకపోడంవల్ల' 

గావును, అన్యభాషల్లో వాళ్లు రోడ్డుని గురించి వందలాదిగా 

పుస్తకాలు (ప్రచురించారు. . 'మానవోపయోగకరంగా ఉంజే 

'వృతాంతాలు ఎవైనాసశే గ్రంథస్థం అయినప్పుడు పండితులు: 

దురు హూ ర్తంలేకుండా . చూసు నేని క్షమించి పారెయ్యడం. 
మంచిది, శేలబారురచన మాత్రం చెయ్యగల అస్మృదాదులకి 

1 రోడ్డు.” సరిపడ్డ విషయం. వమంకే ఇందులో నేల 

విడిచి ' సాం అవస సరం లేదు ఛాలా 'పూర్వకాలంలోనే 

మనుష్యులు నడవడానిక్తీ గుజ్జపుదళాలు వెళ్ల డానికీకూడా, 

అనేక దేశాల్లో శాశ్వత మాన్లాలు ఉండిడన్న ట్టు కలిసినా 

రోడ్డు అనేమాట వుట్టి కఈట్టేకాలం కాలేదు. ౧౭8౬. లో 



2 లో కోభిన్నరు చిః 

పొర్ష మెంటుసభకి ఒ(పభ్గువు తనబండిమోద వెడుతూండగా, 

అప్పటి లండన్ బురదవీథుల్లో ఒకచోట ఉన్న ఊబిలో 
ఆయన బండీయావత్తూ దిగ ఎడి ఊరుకుందట,. ఈ చెండువందల. 

వళ్లలోనూ, ఇతర దేశాల్లో జనం రోడ్డనిగురించి వేసిన 

ఆలోచనా చూపెట్టిన ఆచరణా, సాధించిన అఖివృద్ధీ 
మనికి తెలుస్తూన్నప్పుడ్కు అందరూ రోడ్డుని గురించి 

దుమ్ము శేగేటట్టు (పచారంచేనుగుని తు కూడా 

జరుపుతూన్న పూడు, రోడ్లు అనేవిషయాన్ని మనం కొట్టి 

పొరెయ్యడానికి వ్చ్చేదు - అసలు అనుక్షుణం - కాళ్ళకి 

చుట్టుగుని ఉండే విషయాన్ని పారెయ్యడం శక్షమూా కాను, 

శార్యమూ కాదు. మరొకస సంగతి; మానవులు. కలిసిగాని 

జీవించలేరు. ఒంటరిగా జీవించగలవాళ్ళు ఉండవచ్చు, 

ఉన్నారు, వాళ్ళు మానవాలీతులు. పెద్ద స్థలంలో క$ కొద్దిమంది. 

'మాత్రంకలిసి పల్చపల్పగా ఉండేలాగు నివాసం కస | 

డాన్ని (గామంఅనిన్నీ, కొడ్షి ద్ది స్థలంలో చాలామందికలిసి ఒత్తి 
డిగా నివసిస్తే దాన్ని బ స్తీఅనిన్నీ అంటారు. 

_ ఒకేశంలో ఈచివరనుంచి ఆచివరకి ఉండే ప్రతిచిన్న స్థలం 
కూడా ' కామధేనువు లాంటిై కే, ఆదేశంలో ఉండుకన్న 

(గ్రామాలసంఖ్యే ఎక్కు వగాఉంటుంద్పి ఇంకా (గామాలు పుడు : 

చూంటాయి.' కాని, 'ఎదేనాదేకశంలో చవిటిషర్రలూ, ఉప్పుచెరు 

వులూ, ఇసకఎడార్లూ, బోడికొండలూ, గనక విస్తారంగా ఉంక్సు 

జనం ర్మ ఎక్కడబడితే | అక హాడ్ నివసించడం .అసంభ వం ' అయ్యి. 



బస్తీరోడ్లు డి 
GS 

థొ త్తగామాలు పుట్టడానికి ఆస్కారంలేక, ఉన్న(గామాలే 

బ స్తీలుగా మారడానికి యత్ని స్తాయి. ఈదేశం' వె శాల్యం 
ధర మాలని, ఏరకంలోనేనా సశే చేరుతుంది. ఇక్యడ లేని 

శకం ఉండదు. విస్తారం (గామాలూ ఉన్నాయి. కొత్తవి 

పుడుతూనూ ఉన్నాయి. కొన్ని బ స్తీలుగానూ మారుతూ 
న్నాయి. సూలంగా చెప్పాలంకు జనాభా ఒక వాతికవేలకి 

'దగ్గిరపడనా, "చేక ఎంత వంకరటింకరడై నాసశే ఒక కంకర 

రోడ్డు దాంట్లోకి చొరబడినా, (గామంఅనేది బ స్తీగా ముదురు 

తుంది. ఒక బస్తీనించి ఇంకోబ స్తీ చేరుకోడానికికూడా 

ఘంటాపథాలు ఉంటాయి. (ప్రస్తుతం వాటిసంగతి కాదు., 

ఒకేబ స్తీలో-ఉండేజ జనం . తమతేమ న్యవహారం సందర్భాలు. 

చూసుగోవలిసిన అవసరం వచ్చినప్పుడు ఒక గృహందగిర్ని ంచి 
మరో గృహానికి వెళ్ళాలి. ఈరీలినా ఘోపాజనం తప స్ప 

కడం అందరూ వెడుతూంటారు. అందుచేత, ఇళ్ల క్లమధ్య 
ప్ై నంత ఖాళీస్థలం అశేవజనం ఉమ్మడిగా వాడుకోడానికి 

కేటాయించి ఉంటుంది. అటువంటి బ స్తీవీధిరోడ్ల సంగతి 

కొంచెం ముచ్చటించడ మే ఇప్పుడు సంకల్పం, 

రోడ్డు బడా. 1 ౦ మాయిమం(త్రంవల్ల చిటిగిలో తయా 
రయ్ బాపతు కాదు. దానికి. కప్పకున్నన్ని రూపాంతరా 
లున్నాయి. వాటిని జన్నాంత రాలన్నా (ప్రత్యవాయనవు లేదు. 

అసలు దుర్గమస్టలంలో మొట్టమొదట కాలు పెట్టేవాడు... 
సాహసుడయి ఉంటాడు. _ వాడిఉ ద్దేశం వాడికే 'లెలిసిఉంటుంది.. 



4 తోక్ న్న రుచ 

ఒకొక క్క_పుకు వాడికీ మొదట తెలియదు. వాడు ఎక్కడికో 

పోతాడు, పదోవోటి అవుతాడు గాని వాడి ఛాయ 

మాం మిగిలి ఉంటుండి. నాడి ఉచబ్దె 
వాంతి వారం సు భధ సద సే స్క జకేమయాడో కనుక్కో వాడి అడ్తుగుజు డల్లో నెక్లేవాళ్లు 

ఉంటారు, లేకవోతే pion ఫుడ తారు. వాళ్లు మొదటి' 

వాడి ఉఊాకినల్ల _పపంవానికి అవసరం ' ఉంచే" ఆదాఏ. 

ఖాయపరుస్తాకు ' గమ్యం ఫలానా అని ప్రత్యేక సామ్యం 
దొరికినమోాడశయే జన బాహుళ్యం ఆదారి పడతారు. మరి 

ంకేశాలానికి. ఆడారి -రహాదారీ అవుతుంది. దాన్ని ఎత్తు: 

Pe £ 'దానివెడల్పు స్థీరంచేస్తారు. దాన్ని అడే జైవస్తువుల్ని 

తీసేస్తారు  వళ్లని చాళేస్తారు.. ఆదారినిగట్టిపరిచి నునుపు. 

చేస్తారు. రంగుగా ఉండి ఆచారి మానవుల్నీ జంతువుల్ని 

కకటాల్నీ కూడా ఆశర్షిస్తు ది. ఆరూప పందాల్చినదార్ని ద్ర? 

డ్లంటారు. వ'ెటిదిక్కు_ల్లో ఉండజేదార్లు ఇన్ని రూపవికా' 

"'రాలూ డాల్చేసరికి పుష్కరాలు ఎగిరిపోతాయి. బ స్పీలో 

ల్ 

అయితే ఒకప్పుడు . సంవత్పరాలుమా(త్రం జరిగిపో తాయి, 

బ స్పీలోకూడా బళ్ళ వరసల మధ్య. ఉండేస స్థలం (పథమంలో 

దాని. చిత్తంవచ్చినక్టే ఉంటుంది, ఎటొట్సీ వేసంకాలంలో 

 మేకుల్లాగ. యొనలు తేరిన బెడ్డల్లోఉంటుంద, 'వానొకాలం 
బన పంటిశ్తులనటా” ఉంటుంది. = పిల్లలూ పెద్దలూ ఊట 
లూరగా ఊరగ్యా అది చదునై, మట్టిపడి, 'శేన్తుంది. అవే 
. క లక్ రపీధిఅయి, ఉానిశేఖ ము. అంశ, అది' ఇంతో 



దో 
ఫ్ es భిల్టో ఇ 

అంతో Ee ట్రిపుట్టింది . అయిడండాొలి ; అనగా, ఆఏధులో 

కాపరంఉండే ప్రతీద్విపదుడూ మానూలు మనిమై ఊరు 

కోక, చివరకి వఒకజేనా బ స్తీపాలకస ౦ఘంలో ఒక సభ్యు డై 

ఉండాలి. రోడ్డు లేనప వాడు అతనికి ఉండే చికాకు మర్తుుల్లో 

లవ! క్రీ జండకూడదుట. లేకపోతే, అక్కడ కాపరంఉన్న వాళ్లల్లో. 

ఒకజైనా (ప్రభుత్వంవారి పరిచయ్యుడెనా కావాలి, లేక ధననంతు 

నా కావాల్సి నిలువుగా చీశేవాడో అక్షంగా బాదే 

వాడో, లేక తెగతిక్టేవాడో, తెగ ఆశ్రయించేవాడో కావాలి 

అపీకాకపో తే, ఒక గవర్నరుగాని అతనిలాంటి 'గొప్పనునిపి_ గాని 

ఆ వీథివెంట వడ తాడని తెలియాలి! ఆయన ఇక చేపోయెల్లుండో 

'ఆదార్ని -వెడ కొట్టఅని తెలియడంతో శే, అతని మహిమనల్ల, 
రానుపాదధూళి 'శూలింకరవాత రాయి. మనిప్వైనట్టు ఆయన 

పాదంచెప్పులో ఉండడంనించి తత్పదధూలళిైకై నా నోచుగోనై తిని 

'గదాఅని చెప్పేసి ఆదారి రాయిలొ అయిపోతుంది. .అని అట్లా 

'అయిపోయేటప్పూడు ఇంతోటి విడ్డూ ర్యాని కేసి ఇ క్రీ బట్టలు 

కట్టిన కుళ్లుజనంలాగ _ నెల్లవేసుగున్న . మురుగుతూములు 

తెల తెల్లపోతూ చూస్తూంటాయి. అదే అదను, మళ్ళీదొర 
కదు అని కొన్నిదాగ్గు అప్పుడు కంకరకూడా "అవుతాయి. 

"పురపాలక సంఘంలో అందరూ కంక రవకపోవడం వల్లు, కొన్ని 

దార్లు ఎన్నటికీ కంక రవనే అవవు. ఒక్కొక్కప్పుడు కంకర 
వైరా. తెచ్చి, నడవడానికికుడా వీలులేకుండా. ఎడాపెడా 
పొయ్యడం. సమేతూ జరిగిపోతో ౦ది.  అప్పుఢొస్తుంది ఎగ 
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నుగుని! ఆపవీధులో ఉన్న స్థలం స్థలంలా పడి ఉండచా 

మెవార్ని ఎ ఎవో కే-చీపెడుతుందిగావును. దాంతోటి వారికి 

తలోమా సరుగానూ ఆనేలమోిద కో పంవచ్చి, ఆకంకగ్నిి 

వొదిలేస్తారు. అయితేం ! ఉన్నపళంగా వదీ 

ఉండదు, కంకరా ఉండదు. కోతుల్ని కొట్టడానిక్సీ కాయలూ, 
పళ్లూ రాలగొట్టుకోడానిక్సీ పిల్లలు వాట్ని వాడేస్తారు. 
ఒకొ-క,-పృడు అమ్మె ఏధిపీపాల అద్దాలు బద్దలుక్ టె 

వారిపనే చూస్తారు. పెద్దలుకూడా కాస్త చీక 

టడి మాటు మణిగింతరనాత, కాసినికాసిని చొప్పునే ఆరా 

ళ్ల్లని 'సెనగపప్పులా అగాయించేస్తి అపీనూూ, డ బ్బెట్టకొను: 

క్కు_న్న యజమానియింటికి ఇటిగలు తోలుకేడుతూన్న బండి 
వాడు దయతో దానం చేసినయిటిగలూ3 పెట్టి నిరా కొ కార్య. 

[క్రమం సాగిస్తారు. అల్లా ఆరాశ్షన్నీ ప టై అయినా 

సే ఒకొక్క-పీధిళో నేలకి పాలకసంఘం అంకే భయం 

లేదు. జనం అంశే జాలిలేదు, ఇంకోసంగతి. ఈకాలంలో 

జనం. తిన్నగా తిండేనా తిన్లేరనిన్నీ, వెనకటివాళ్లు రాళ్లు 

కుడా తిని హరాయించుగునే వారనిస్నీ కొందరు ముసిలాళ్లు 

కోస్తూంటారు. కాని ఇప్పుడుకుడా 1 ల రరాశ్ళయొక్క 

విలవతినే సే రోడ్ల్డునిరా తే లున్నారని వాళ్ళతో _నాదించి 

చెప్ప, ముసిలాళ్ళని పిన్నలు నెగ్గచ్చు. వమైతేం, కొన్ని. 

'అవస్థాభదాలు పొంది దెబ్బలు, వోట్లు, నరుకులుు అణుపులుు 

నొక్కులు తిట్లువగై రా తినితిని ' చివరికి బస్తీరోడ్డు అవత: 
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రిస్తుంది. సాధారణంగా ముందుళేవ్వి, మరీ పెద్దనోతు 

లుంశే వాటిల్లో పెద్ద రాయెట్టి చిన్నమైజు కోనురాయి 

సర్ది, ఎరకంకరో తెల్లకంకరోచిమ్ని, ఇసగపోసి, సిల్గుచల్లి 

చేసేపద్ధతి అవలంబిసారు. (మహోబ స్త్రీల విషయంలో, వాటి 

హో దానిబట్టి పలకరాతివ సిమెంటుపీ తారువ్, క్షరప్ 

రోడ్లు వెలుస్తాయి, వాటి. (పమేయంకా దిప్పుడు.) రోజు 

గడవనివాళ్లూ, జీవితం నడవనినాళ్లూ వచ్చి. తక్కిన(పపంచం 

నడిచిపోయే నిమిత్తం చెమటతో రోడ్లు వేస్తారు. కాన్ని 

ఎంతెంకటి (శ్రమలుపడి వీటిని సృష్టి చేసినా  వీటిల్లోవీటికి 

బొత్తిగా జాత్యభిమానంలేదు, సోదరభావం లేదు. 

పీట్లరయొక్కొ- రకాలకి హాద్దులేదు. చాలా రకాలు మా 

ఊళ్ళోనే దొరుకుతాయని (పతీజారి (పతీపాడూ విరవీగడమే, 

ఎవడిమాట నిజమో తేలకుండా. కొన్ని కీవలం గజం పన్నా 

రోడ్డు. తెలుగు లిపిలో తలకట్లు మూలబడడంచేత గజం 

అంశే వనుగు అనుకోగ(లు. ' కాని ఇక్కడి అభ్మిపాయం 

జం). అనగా మూడడుగులు నేల - అయినా మళ్ళీ వామ 

నుడు కోరినంత సైజుది కాదు ! కొన్ని రోడ్లు మనిషి పన్నా రా 

ఆ మనిషేనా భారీరకం అయితే వీతనడక నడి స్తేగాని అతనికి 

జరుగుబె టుండదు. కొన్నింటికి వక్రభావమేకాని ముక్కుకి 

సూటిగా పోదామని లేనేలేదు. - ఈ సంగతే . దొరకపుచ్చు 

 గున్సి, చుట్టుప్రక్యల దొరకగల వక్రత్యం యానత్తూ తేమ 

ఊరిరోడ్లే గు త్తకి తీసుగున్నాయనిన్నీ, అందులో మేమా, 
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వాటా మిగలక పోడాన్నించి తేమ ఊరి జనం అశేషం 'బుజు 

మార్లవర్తులయి  తీరవలిసొచ్చిందనిన్నీ, ఒకొక్క బస్తీ కవి 
బడాయి కొొడుతూంటాడు. ,నాగరికిత ఎరగని రోజులుగనక'. 

పూర్వం “సూత్రపట్టినట్లు? ఒక బ స్తీవీభులు ఉండేవిట ! 
ఉతర 'బన్సీలల్లో రోడ్లు దిక్కుమాలిన. రోడ్లనిన్నీ తన 

ఊళ్ళోవి.. దిక్కున్నవనిన్నీ ఒక ' నగరప్రియుడు ఒకచోట 
ఒకచేచీ' లేవదీశాడు. ఎంచేత అని అడిగేసరికి “దక్షీ ణముకు 
మా(గము బండ్లు పోవాలి, "పడమరకు మాత్రము జంతు 

వులు కదలాలి అని దిక్కు 'తెలుపుతూండే రోడ్డు: తన 

ఊళ్ళోగాని లేవని అతడుసమర్థించి నెగ్గుకు పోయాడు. 

కొందరు మనుమ్యులకిమన్లే కాకుండా, కొన్ని నోడ్డ డు ఉచ్చనీచాలు 

గల ఘటాలు. ' అందుకని వాట్లమిదికి వచేనా బండీ వచ్చి 

నప్పుడు, ఆరోడ్ల్డు ఆంబోతుల్లాగ కోరమాపులు చూసి ఒడుపు 

కనిపెట్టి, ఆబండీని బోల్తాకొట్టిస్తాయి. ఒకవేళ ఏమరుపాటుగా 
నడుస్తూండే మనుష్యులు. గనక వచ్చారా, వాళ్ళ కాళ్ళూ. 

చేతులూ అధమం నడుమూ విరిచేస్తాయి. కొన్ని మరీ, 
నిర్మాహమాటవు రోడ్లు మరీ హెచ్చుతేగ్గుగా వ్యవహరించడం 

వ్ల 'బళ్ళల్లో జనం కొయ్యయిపోతూంటారు. “అశేతనంబులు 

'జేశనరీతి 'దనర  చేతనంబులచేతనభాతి నొనరి వీణ 

వాయింపు ఉన్నదని! ఒకకవి అన్నాడు. నేడుకుడా చాలా, 

| పాటకచేకీలూూ, కొన్ని రోడ్డమోద (ప్రయాణాలూ అంతేటిపీ 

న మనం గర్వపడవచ్చును. స. ఏథుల్లో 
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శాపరంచేస్తే, ఎండాకాల నానకాలాల 'కేడాలు తెలియకుండా 

పోతాయనిన్నీ, రోడ్లే కాలవలుగా మారడంచేత, రీలు 

బంశ్లవచ్చు బంశ్లోడలవచ్చు? అనే మాటల్లో ఉండే సంక 

'యత్యేం పోతుందనిన్నీ కొంద రన్నారు. కొన్ని రోడ్లమీద, 

మధ్యగా, మురుగు పోయెనిమి త్తం, ఒక్కొ-గాడి ' ఉంటుంది. 

రోడ్డు. దేనిగారి పాపీడిశాదుగడా అన్నట్టుగా. మండు వేన 

విలోకుడా రోడ్డు మధ్యగా (పనహించే శ క్పిగల మురుగుకాల 

వల్ని ధరించిన రోడ్డున్నా యి. ఏటిని చరాచినప్పుడు, పర్వ 

లా పుట్టి మంచుకరగడంవల్ల _ వేసవిలో ఎక్కు_న వీటితో 

(సనహి ౦చే నదులు లన ఆయ ఎటొచ్చీ, ఏటిలో నీరు 

ఘనీభవించిన కుళ్ళు సమపాళంగా మిళితమె నల్లగా ఉండి 

“కృష్ణ మ” స్నరణ చెయిస్తుంది. . ఒకొక్క బ స్తీభో అధికార్లు ఈ 

నలుప్పరంగులోశే . కాకుండా అసలైన కంపులోకూడా అద 

“తీయమై ఒవ్పేటటువంటి కొన్ని కె న్ని మె సెడుకాలవలకి విహో 

శాది విషయాల్లో సమమైన స్రైనింగు ఇచ్చి, వాటిల్లోఉండే 

నీటిమహోత్యం ' అనుభవించకపోడంచేత పౌరులు ఇెడిపోతా 

శేమోా అనే జెంగ-చొప్పున, అవి మరోచోటికీ మరో-చోటికీ 

తవు యిస్ట్రంవచ్చినట్ల నటు తేచిపోకుండా; తమ ఆజ్ఞానుసారం, 

. చేరువనున్న మంచినీటి కాలవల్లో కలిసే సేలాగచేసి క (శమించి 

ఆస్టే దూరాభారం వళ్ళక్కన్లేసండానే ఆ Se 
సంగమపుణ్యదర్శ నధ ఫలంి జనానికి పన్ను లేకుండానే మంజూరు 

చేసి ఆజనం అల్లాంటి పుణ్యాన్ని పొంది క జీవన్ముక్తులవడా నికి 



10 లోకో భిన్న రుచి; 

నానాతిప ప్పలూ పడుతూంట్రారుం కొన్ని రోడ్లు తమాషాగా. 

కనిపించి కొత్తవాళ్లి 'బెదిరిస్తాయి. దాంతోటి ఆకొ త్తవాడు. 

అనుమానిస్తూ నడుస్తాడు. అవి వాణ్తి తిప్పి తిప్పి చివరకి: 
ఎవరియింట్లో కేనా లాక్కుపోతాయో, లేక ఏ్ధులో పడే 

స్తాయో వాడికి తెలియదు. 

బ స్తీరోడ్డుయొక్క (ప్రత్యేక విశేషం అయిన దుమ్ము 
గురించినది పెద్దఘుట్టం. దుము 2 నిరంతరంగా బ స్త్రీలో విజృం. 

భీస్తూ ఉంటుంది. జబ స్తీపాలకులు దాంతో యుద్గంచేస్తూం. 

టారు. వారు ఇతరవిషయం ఎజేనాసచే దుమ్ము కేగకొట్ట 

గ్యలుగాని విషయమే దుమై్మై అడే శేగిపోయే దయినప్పుడు,. 

వమ చెయ్యలేక పోతూంటారు. అసలు దుమ్ము లేకుండా 

చేస్తే సరి ఇహ నెల్లా శేగుతుంది దాని మొహం! అన్ని. 

కొందరు సలహో ఇస్తారు. అందుకని, కొన్ని చోట్ల జబ న్తీరోడ్లు 

ఇళ్లూ వాకళ్లూ తుడిచినట్లుగానే చీపుళ్ళతో గంటలో తుడి 

చేస్తారు. దానిఫలితం వమిీ అంచు ఇరవై నాలుగు గంటల్లో 

చుట్టుపక్క లగ ఎ్రినావృతాదులమిద మలామూా ఇెయించినట్టు 

సర్దుకునే సెదుమ్ము ఒకగంటలో నే గబగబా సర్దుకుంటుంది. క 

పద్ధతిలో పధికులకికంకు సమిోప నృవాస్థులకే ఎక్కువనాట్రా. 

దుమ్ము కిట్ట కిట్లుతుంది. కొన్ని చోట్ల రోడ్డు కరాలీలనే తా కొన్ని 

చోట్ల కార్ల చేతా తడివిస్తారు. మొదటి పద్గతి చాలమంది 
బీదవాళ్ళకి పని చెబుతుంది గనక అంతమందికి జల క్రీడోద్యోగం 

“ఇవ్వడం ఏమిటని చాలా బ స్తీల్లో అది మానేశారు... ఒక్క. 



hm ఆ జనీరోదు.. . sl 

యంతే (పభావంవల్ల వెయ్యిమంది పనివాళ్లు మూలప్లడ్డ 'శొర్లు. 

అంచేత గావును బ స్తీలో సీళ్ళకారు ! దానికి చయ్యబడికండే 

వర్పాటు మూలాన్ని కెతుఖానాలోంచిలాగ పీరు ఇటూ 

అటూ చటుక్కున చిమ్ముచ్చు, చటుక్కున అఆపచ్చు. ఆ 

అధికారం సాధారణంగా డ్రైవరు చేతిలో ఉంటుంది 

కాని ఆయంత్రం అతజ్షికుడా దగాచేసి, తనఖులాసా 

చొప్పున పోతూండడం కూడా కద్దు. డ్రైవరు ఉద్యోగానికి 

కారక్తులై నవా శెవశైనా పక్కనించి పోతూంక్కే అది 

చటుక్కున ఆగివోతుంది. కాని, బ్రతేరబ స్తీ వీ జనుడుగాని, ఇతర 

గ్రామస్థుడుగాని, శ్రీలుగాని అయితే, పెద్ద-సిన్న ముసలి- 

పడుచు 'తారతవ్యుం గమనించకుండా నీరు చిమ్మేస్తుంది. 

అందుకని వకొద్దిమందోతప్ప తక్కినవారు నీటిశారు ఎప్పుడు 

తననీటిముళ్లు _విప్పుతుందో - వదుబందిలాగ - అని భయం 

చొప్పున దూరాన్నించే జూగ్రత్త పడతారు. గోడ్డు తడపడం 
దుమ్ముని అణచడానికి, అప్పట్లో ఆపని నెరవేరినట్లు కని 

వీస్తుంది. శాన్కి తేడివీన mia నక్ష టాదులు వెళ్ళడం 

వల్ల తెగనలిగి వృన్ర్రకాళితం చేసినట్టు మరీ కాటిగలా అయి, 

డొచ్చి తడి యిగిరింతేరవాత, పూర్వం తాడిపమాణాన్ని 

. "ఆ సాయం అతనికి ఏమన లేచి తలపెట్టిన 

ఉగ్రేశానికి విరుద్దం ఫలించేటట్టు చేస్తుం ఇదిగాక్క -అల 

వాటుగా నీళ్ళు పోసేసరికి, రోడ్డుమోది మెరకపల్లాలు ఖాయ 

పడి సంనత్సరంలో బయల్లేరే కతకలు చెలలోచే సిద్ధిస్తాయి 



లోకోభిన్న రుచి; 
సన తు 

“అయినాసశేే ఒప్పునోడానిక్తి ఈ భాగ్యం అన్నింటికీ అబ్బదు. 
కొన్ని _బన్తీలలో . వానకాలం గంభీరంగా ఉంటుంది. 

ఇళ్ళు చ్యేపాలు: రోడ్డు కాలవలు; మనుష్యులు పడవలు! 
కొన్ని రోడ్లమిది షా. తృటిసరుకు తావతూపోయిి, శల్యాల 
లాంటి కోనురాళ్లుమా త్రము ఆరి తే3 పొడిచేలాగ చూస్తూ 
అంటాయి, సైడుకాలువల్కు _ పరాయిగా పరాయిగా 
కొట్టుగాచ్చి న మట్టితో పూడి. బలిసి రోడ్డుతో ౩ తుల్యం 
అవుతాయి. అట్లాంటపుడు ఎక గాడ్ నకి నినో జనా 
నికి కాధలేదు, కొంతదూరాన్ని మోటారవమూ వారు 
దర్శనం ఇవ్యగా నే నం ఎక్క డివాళ్ళక్క_డ సర్దుకుంటూ, 
దుష్టడికి దూరంగా ఉండ మ. అనుకుంటూ ఎవరిజాగ్ర త్ర త్త 
మోద. వా ళ్ళుంటారు. మోటార్ల వేగాన్ని తి క్లే వారు, 
షొడ్పుగులు అడ్డుగా ఒగ్లేవారు, అరుగులమిోది కెక్కి. ఖా 
యించేవాక్సు కట్టుగొచ్చిన చాకింటిడెన్సు వసంతం కొట్టి ట్ర్. 
నట్టు శాగ్కా *వెధవపాగరు [| కళ్ళుకనివించవ్ !' అని తిట్టు 
గుంటూ (జైస్సు కేసి చూసి 'దుఃఖంచేవారు, - ఇలా రకరకా 
బగా. ఉంటారు. జారడం, దుస్తులకీ కాళ్ళరీ డామేజ్ తము 

_గోడంకుడా మామూలుదృశ్యాలే. కొంచం శేగడమట్టి 
పాలు ' ఎక్కువగాఉన్న. రోడ్డుమాంన నడి డిచేటప్పుడు జురు 

 "బాములు వేళ్ళసందుల్నించి _ఈమెల్లాగ లేచి కంట్లో. పడు 
శఈూండడం కూడా కద్దు, మామూలు. 'వ్వులవాళ్ళశేం 
గాన ఆకు స్ చెప్పులవాళ్ళక సీలమండలగాయతు నడ్డిదాకా 



టి స్తే జం కేప్. 

వెనక వేఫన రోజ్డుబురద చిలకరింపు సంక్రమిస్తుంది. “శీసలం. 

సి ప్పర్లు తొడుక్కొని ఠప్పు ఠప్వున నడిచే దేవాళ్ళకి, బాడి 

చిందులు బాగా చిచ్చుబుడ్డి రవ్వల్లాగ . లేచి నె గతా. 

వ్యాపించి యజవానికితస్ప హ్ అందరికీ కనిపిస్తూంటాయి. 

కొన్ని రోడ్డమిోది మె త్తనికంగర, కాటికలాంటి అడుసులా 

తయారై, జనంకాళ్ళకి పట్టుగోడంలో, బన్నీ లో ఉండే 

శ్రీ ఫురుపాదులు జ్ర స్తీపారాణి రాయించుకొని (కిలవని 0. 

_ చేరంటానికి "నెడుతూన్నట్టు తెలుస్తుంది. ఒక్కొక్కచోటు,, 
ఇఃట్లోంచి ఇవతలక్షీ ఇవతలనుంచి ఇంట్లోకీ వెళ్ళిపడడం అనేది 

(కతువులాంటిపని ' అయిపోతూండడంచేత, అక్కడి యజ 

మానులు తప్పనిసరి అయినప్పుడు తప్ప కొంపలోనే 'పడుండ్పి 

యధాశ క్రి దేశాభిమానం అని వం Casas 

నేర్చు గుంటూంటారు. 

జబ న్సీరోడ్ల వల న్నపరూాకనాలు ఒక్క-మాటు చూసి ప స్టైయ్య 

వచ్చు. రాత్రిభాగంలో కొందరు వయస్సాచ్చిన శ్రీ పురు 

షులు తవముయింటి ఎదరకాని రోడ్డుని బాహ్యానికి ప 

ఆపని నెరవేర్చి రావడంలో తమరు ప్రకటించగలిగిన ఛ్రైర్య. 

సావాసాలకీ తెలివి తేటలకీ అభినందించుకునే వాళ్ళూ త్మ 

యింట్లో. ఉంజేజనంచేత మన్ననలూ సో(తాలూ ఫొంచే. 

. వాళ్ళూ ఉన్నారు. కొందరికి ఇంటి ఎదటీరోట్డే తమకున్న 

ఖాలీస్థ లం అవడంచేత. స్నానాలూ తలంట్లూూ 'రోడ్డుమిచే. 

భోజనాలకి కజ్జాలక్కి వురుళ్ళక్తి పూణ్యాలకి ఓశేమీటి సమస్తానికీ. 



ద 

Ht లో క్రో భొన్న రు చః 

శొందరిపట్ల రోడ ఆభారం, ఎండపెట్టుగోడాలన్నీ రోడ్డుమో టే. 

కొందరు పశువుల్ని పెంచడం, న్ ట్టయ్యడం ఎ అంతా 

రోడ్లుమోచదే. కొందరు తేమయింటి ఎదటిరోడ్డుమోద 

తమహక్కు. స్టాపించుగోడాని శే తమరుగోడ్డుమోద త్ 

చచ్చి ముర్లెట్టడం. బఇతరులవగూ ది క తా పట్టి 

గాళ్ళరుగదా అశ ర్యం గలిగించే నస్తువులన్నీ కొందరు రోడ్డు 

మోజే దాచుగోడం. కొన్ని రోడ్లమిద రా కేళ్ళు ఎడా 

కడా పడే వేసంకాలపు నుంచాలమధ్య కుక్కు లుండీ, 

దారెంట వెళ్ళవలసిన వాడు కా లెట్టడానికి అవకాశం ఉండదు. 

చాలా  బన్సీరోడ్లమోద ఇటీవల బయల్లేరిన సోడాకొట్లవస్హ 

దారి మూసుగుపోతోండి - మానిన తలశాయిలాగ, ఈ 

కొట్లు చేవదారుపీ క రవీ, కమేవీ ఇనపపీకూడా అవు, 

తున్నాయి. రోడ్డు ఎంత యిరుకు దై నాస నే, రథంలాంటి 

సోడాకొట్టు, పన నతన ఫీజు క సేసి, అక్క_డే తనూ 

ఇరుకుతుంది. ఒకటి పుశ్చేసరికి దినా దినాభివృద్ధిగా పిల్ల ల్ని 

"పెడుతుంది. వీటిల్లో. వంటక్సీ భోజనానికీ పడకక్సీ విశ్రాంతికీ -- 
అంతస్తులూ, బవీలాలూ రహస్యమానా లూ అవన్నీ దుర్ధానిక్షి : 

ఉన్నట్లు ఉంటాయి. ' ఏటికి కిందచ(కాలు పెట్టిస్తున్నారు 

శొందరు, కొండలకి రెక్కలు పురమాయించినట్టు. beat 

జబ స్త్రీకి రథాలులేని అపక్తీ ర్తిపోయేట్టు కనిపిన స్తుంది. 

"తు, రోడ్డుగురించి ప్రధమసూత్రం ఏ వమిఅంశ్సు గమనం 

గలిగిన ఇంకువ్రలే కాకుండా. .చలనరూాలిగిన సదా రాతకు 
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రోడ్డుని వాడుకోడానికి హక్కు.గలవే, అని, కాని, ఎవ 

శైనా సశ్కే పీలైనంగ త్యరలో వాడుకుని ఇతీరుల వాడ 

కానికీ దానిని వదిలేస్తూండాలి. అందుకనే, ఎంత తక్కువ 

కాలంలో చానిని వాడుకుని వదిలెయ్య గలవాడై. తే అంత 
పెందరాఖే అదివాడుకోడానికి వాడికి మొదటిహక్కు. ఏర్పడు 
తుంది. ఆ ముదటిహక్కు.లో ఉండేవయినం గమనించి చేచీలు 
రాకుండా గమనాలు నడిపించడం నిమి క్లమే కూడలి వీధుల 
దగ్గిరా, మళ్గువులదగిరా, పోలీసుసోదరులు ఖకాయించి 

'వేతులు - (అవి మోాసాలుసర్జుళోడంలాంటి ఇతేంపన్లో లేనప్పు 

డు) - తిసుతూండడం. న పుణ్యమాలఅనే, (ప్రపంచపు 
నొప్ప బన్సీలలో ప్రమాదాలు జరిగి రోజుకి సగటున .నలుగురు 

ఖే 

"మొదలు పదిముందిదా కా మనుష్యులు ఖర్చుపడుతూ ఉండడం, 

పోనీ హక్కుమాట సశేగాని, మరి బాధ్యత ఎవరిదీ? అంక, 
ఆమాట అంేనే బాల నుందికి కోపం! పైగా అది వేశే సంగతి! 
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నైలుయొకు. మార్గం అతోమార్లం అయినా, దాని 

యొక్క వ వ్యాపారంలో క కొంత _స్యుత్వ 0, కొ కొంత హడావిడిగుణం, 

కొంత కర్రపిడీ నం ఉన్నా, అది అస్పస్టపద్యారోపితం 

అయిన గానాభినయంలాగ, శుద్ధ అయెకామయం కాదు. దాని 

సంగతి వకొంతో అందరికీ తెలును. + ఆవిరి, ' విద్యుత్తు, అయ 
స్కాతం న్నగెరాల శక్తులవల్ల. దానికి గమనం సిద్ధిస్తుందన్వీ 

దాన్లో భూమిని పట్టుకుపా కేరకం - భూగర్భం చొచ్చుకుపోయే. 

టట్టు నిర్మించబడ్డ “గొట్టాలలో చరించేరకం - 'భూమికి కొంత. 

ఎత్తున _స్తంభొలమోద వెళ్ళేరకం 6- ఒకేపట్టామిద పోగలరక తా 

పట్టాలున్నా వోటీని తాకకుండా పం పం. - వగైరా 

ఉన్నాయనీ డానిళాఖలు కొన్ని (పభుత్యాల కిందా, కొన్ని 

రాష్ట్రాల అధీనంలోనూ - కొన్ని పిడిసంస్థ్టలె న క్ర ంపెనిల చేతు. 

న్లోనూ - ఉన్నాయనీ ఎరుగున్న విషయాలే! గమనానికి పట్టా 

లుండడం (పతిబంధకం అని కొందరు భావస్తారు. స్థరమౌార్ల్షం. 

నిర్ల్ తం అయిఉండడం అనెది వేగాంతరసిద్ధికి దోహదకరం అని. 

కొందరు నమ్ముతారు. _ మొట్టమొదట్లో ఒరెలుపట్టాలు. 

భూమండలంమిోద పడి ఇప్పటికి నూశేబ్ళా నిండి టి 

చాటింది. ఆ భాగ్యం పొందిన పుణ్యస్థలం నీమబేశమే. ఆ. 

స్థలంలో ఎెల్వేశ తాబ్టోత్సవం జయ(పదంగా జరపాలని (వార్తా 

షృత్రికారచనలో జయ(్రదంకాని. సంభవమే ఉండదు 1) (పయ 
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త్నాలు చేశారని చప్పగుంటారు. ఇండియాలో నై ల్వేసహ 

(సమాసోత్సనం పెట్టించా లని చాలామంది తంటాలు పడ్డట్టు 

తెలుస్తోంది. కకత తెలియని మహాోకాలంలో సంస్లల 

యొక్క పర్యోత్సవాలు జరపడంలో తిధి వారనకతాలతో 

సహా అసలుదినం గమనించక్కగ్హేదనే విశాల ' భావంతో 
ఫొందరు, ఏలునిబట్టి వాటిని 'పెట్టించడాలు ఎరుగుదుం. మంచి 

యితర సందర్భం సంఘటించినపుడు డాన్ని దాట పెట్టు 

గోడంలోఉండే బాధనిబట్టే, గొప్పవ్య క్కి తనంతట తనే వచ్చి 

నప్పుడు ఖర్చులేకుండా అతణ్ణి అధ్యముణ్ణి చేసుగోడంలో ఉండే 

సదుపాయాన్ని బట్టీ, ఒక్కొక్కవ్య క్రి - తను కార్యక_రృగా 

ఉండగానే పీళైనంత గొప్పతనంగల సమావేశం జరగాలిగాని 

కడంనాళ్ళహయాంలో ' కాకూడదనే పట్టు దలలనిబట్టి, సంస్థల 

ఉత్పవదినాలు ముందుకీ వెనక్కీ. జరుగుతూంటాయి. రైల్వే 
విషయంలో మరీ ఫీళ్ళున్నాయి. వె చెప్పిన రెండు ఉత్పవాల 

లోనూ వ ఒకటీకూడా లోగడ జరిగి ఉండకపోయినప్పటిక్తీ - 
.వాటిళభో వదో ఓటి వదో దేశంలో ఇకముందు ఎప్పుడో 

అప్పుడు ఎవరో కొందరు జరిగించినా బాధ లేదంటున్నారు. 

ఎందుకంశకు ముందు ఒకగొప్ప ఉత్సవం. కానిచ్చేసి తదుపరి 

వనక్కి తిరిగి లెట్టచూసినా, ఆదినం వైల్వే సంస్థకి చెందిన 

ఒక గొప్పవిషయం ఒర్ గొప్ప బేశంలో జరిగిన పర్వదినం అయి 

ఉండి తీరుతుంది. ఇది గాక, . అయోమార్గం యావదభూ 

తలానికీ చెందినదే గనక, భూ (ప్రజలంతా కలసి 'దానిశాలూకు 
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పర్యోశ్సవం 3చుుడుం సగుంజనం నాని, (ప్రల్యేకస్వయం 

పొ కాలనల్ల డబ్బు మన న్న వడం గౌరవం సు; న్నవడంమట్టుశే అని 

ఆర్యులు చెబుతున్నారు, ఆ ఉచ్సవంయొక్కం సంపూర్ల బాధ్యత 

వహించడానికి ఒక పెషసంఘంఏర్ప ర్బాలని ఇదవు వుతున్నారు. అది 

"అఖిల భూగోఫ ఖండ ఖండాంతర స్టాల్ సీవీథఖా యో మార్ల 

సంజంథధిజన న క్తి, సంఘ, స తాక మహాక్ళ త్నాభి 
rm, 

నంవనీ సమాజం ఆనేలాఎటివే కుతో సక్రమంగా నిస్మంచాలని 

పలువురు ఊహిస్తున్నారు. వళత్ ప్రయత్నంలో, (ప్రత్యేక 
(పాంతాలలో తాత్కాలిక సంఘాలు లేచి యభాశ క్రి కార్య 

దర్శుల్ని ఎన్ను కుని వారికి బాధ్య తాళూన్య మైన సకల 

హక్కులూ ఇచ్చి, కృవి చేయించడం శ్లాఘనీయం, అని కూణా 

ఇనొలామంది తాత్పర్యం, 

ఆమపహాభూతల వైళ్ళే సర్యోత్సవం నొటి కార్య [క మం 

యొక్క. తబిశీళ్ళు ఆహ్యాన సంఘంవారు. శేల్చాలి. అప్పుడు 

జరగబోయే - బహిరంగ సభకి అధ్యవత _ వహించడానికి 

భూజను డెవడూ . పనికిరా డనిన్నీ, అఖిల అంగారక్గగహ 

ఎరెల్ఫేసంఘాధ్య క్షుక్ణి పిలుస్తారనిన్నీ, అతని ప్రయాణపుఖప్పు. 
నిస్తంతిలో పంపుతా రనిస్నీ, అతగానికి వవాహానం 

కుదరక శరీరత్కః రావడానికి ప్లు. లభించని పక్షంలో ఆతడు 

శేడియాలో అధ్యక్షత వహీస్తాడనిస్నీ, ఒక పాంతేపు కార్య 

వ అంటున్నాడు. దైవాద్యా అంగారకుడులో కూడా 

(అసలు, అది యుద్ధగ్రహంగనక 1) రోము రౌడీశ్వరుడులాంటి 
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వాడుగాని, బెర్లి స్ జులుంచారునంటి వాడుగాని నియంత 

ఒకడు వున్నట్టాయిన్సా అతళ్లే అద్యక్షపదవికి ఆహ్వానిస్తే తీరి 
పోతుందని సలహా యిస్తున్నారు. కాని  అలాంటివాణ్ణి 

యాభూమిమోద . అడుగౌట్టనిస్తే, అతడు తన్నో, తిట్టో, 

జదరించో లాగేసి యా భూమి యావత్తూ వెనక - తనదే 

అనడంగాని లేక తనవాళ్ళంశరికీ యిక్కడ ఉద్యోగాలకి 
సిఫార్సు చెచ్యుడంగాని మొదలు పెడతాడేమో, అని కొందరు 

బాధపనకుతునా ఇరు అంగారక (గహంలోంచి "కాకుండా 

మరో(గహం చేల్లోంచేనా అధ్యక్షుని వీలిస్తే ౧౮౯౧లో. 

“గజ్బ్నన్ అనే అమెచేత -వాగ్ద_గ్లం చెయ్యబడి చేటి 

వరకూ ఎవరిచేతా పొందబడకుండా నిల్చిపోయి ఉన్న 

వెయ్యి వొనుల ఒపహాుముతీకూడా, దఖలుపడుతుంది కదో 

అని కొందరు అంటున్నారు. ఏమయినా మహాోసభొ 

ధ్య క్షుడు - అహ్వాన సంఘాధ్యశ్షుణు - అన్నట్టు, జకిగేస్థం 

వగైరాలు ముందుముందు స్లిరపడవలసిఉన్నాా (ప్రస్తుతం 

తెలుగు చేశపు వినిభకార్య కర్తలకి కాబోయే సభనిమి తం 

జనంచేత యథావిధిగా పంపబడ్డ చిక్తు అభినందనతీర్మానాలు 

కొన్ని . తెలిసిరావడంవల్ల, అవివరీతిగా ఉండగలవోచూడ 

డానికి ఏలు దోరికింది. అవి ఈక్రింది విధంగా ఉన్నాయిః 
_ నరాలవల శరీరంలో 'వ్యాపించిఉన్నట్టు, ఇప్పటికే ప్రతీ 
జేశంలోనూ శైలుపట్టాలు వ్యాపించి. ఉన్నా,. ఇప్పటికీ 

“మెయిలు వెళ్ళి పోయింది గావును, నేను చూడా అనుకున్న 



20 లో. కో భీ న్న రు చి. 

నాటుఫారంగార్ని చూశ్లేలేదు gs “నల్లటి యెడ్డకి గంతలు 

కొట్టి రైళ్ళు లాగిస్తారు” “ఒకొక్క బూక్సుబండ్కి రొండేసి 

క లుంటాయి గ” “మావూూరికి విక్కొ_ంటిమ ౦కే బిక్క. 

డికో సెప్పమంటాడేటి ! నావూ నీడికెందుకన్నా ను!”, “వఊరకి 
టిక్కట్టిమ్మన్నా, ఒకేదగ్గిర దాన్ని నొక్కి. టిక్కు మనివిస్తాడే!” 
అని అంటూండే జనంగురించి ఈ సభవారు చాలా దుఃఖిస్తూ 

ఏళ్లు ఒక ప్రత్యేక తీర్మానగారవం పొందడానికి అనర్హులని స్ట 

రించి జాలిపడుతున్నా రు. -- 

ఏదో చేశానికి ఇంది, కోటిశ్వరు లై, (ప్రభుత్యబలం 
యొక్క ఆసరా చూసుగుని స్వాధీన దేశాల్లోఉండదే గృహ 
రామకశ్షే తౌదులు బలత్కారంగా కొని వాటిని శూన్య 

న్రరాలుగా వేసి, ఇనపపట్టాల సంశిళ్ళతో ఆస్గలాన్ని కట్టేసి 

తద్వారా రసయోగం తెలియకుండానే తవు ఇనుముని బంగా 
రంగా మార్చుకో గలిగిన "5 నె ల్వేనంఘాల్ని ప. ఫ్ొని 
యాడుతున్నా రు. జా 

ఒక్కొక్క వ్యక్తి కిచేతులో ' తూపాయిపడిందం'ే బోగ్గులాః 
మారిపోడం మామూలు గనక, జన బాహుళ్యం విడివ్యక్తు లలో 
నమ్ముకం ఉంచరని |గహించి, సంఘాన్ని నమ్మించడానికి. 
సంఘమే ఉండాలని. తెలుసుకుని సంఘాలుగా ఏర్పడి, బోగ్గుని 
రూపాయిలుగా మార్చుకో గలిగిన వ. ఈ 
సభవారు 'మెచ్చుగుంటున్నా రు, వ. 

నై పెట్టుబడులకీ ధరలకీ సంబంధం వముటో జనానికి తెబియ 
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రాకుండా అ్టెపెట్టి, రుచి కలిగవరకూ ధరలు తక్కువగా: 

ఉంచి అలవాటు స్లరపడడంతో శు ధరలు [క్రమక్రమంగా 
హాచ్చిస్తూ, పోటీకోసం సబబులేని తగ్గింపులు చేస్తూ, 

లాభాలు పుచ్చుగునే వాళ్లు ఎక్కడుంటారో కనబడకుండా 

వ్యాపారం చేయిస్తూ ఉన్న ౩ ల్వేపజ్ఞావంతుల్ని ఈసభ వారు 

పొగుడుతున్నారు, —_ 

అయోవాగ్గాలు హస న్లు జనోపయోగ నిమిత్తం 

అని సె కిక నపడ్డా యుద్గంలాంటి అవసరం వచ్చినపుడు స్వలాభం 

కోసమే అని ఎరిగుండి వ్యవహరించే నై ల్వేపెద్దలికి ఈసభ 

వారు నవముస్క_రిస్తున్నారు. రా 

వర్ణాశ్రమ ధర్మాలనంటి "తారతమ్యాలు మనుష్యుల్లో 
కూడునా రకాల్లో తేడాలుంటాయి గనకన్యా అంతాఒకశే 

అనేటంత సర్వసమత్వం 'కెలిసిన జాతికి చెందినప్పటికీ, అయో 
మార్గంలో మొదటిశకాసుు శెండోక్షాస్కు  మూడోక్తాసు 

అంటూ తరతీమ'భావం పెట్టిన రై ల్వేసంఘాల వారి వివేచనా 

వ క్షికి ఈసభవారు ముక్కుమోద వేలిసుగుంటున్నారు. -- 

'పెద్దబ్నస్తీలలో, ముందు ఊరవతల ఒకన్లేవనూ తరవాత 
నాలిక కరుచుకుని ఊల్లో ఒక స్టేషనూ వ ఊల్గోదానివల్ల 

వచ్చే డబ్బు పట్టిగెల్లి ఊరవతలదాన్ని పెంచి ఊళ్ళోదాన్ని 

ఫీలై నంత ఇరుకుగానూ వహ్యాంగానూ ఉంచినందుకు, .'-ఈసభ 

వారు చై ల్వేఅధి కారుల్ని ఏమనాలో తెలియకుండా ఉన్నారు, - 

నాలుగేసి వందలమంది ఒక్కొ-క్కలై.లుకి ఎక్కే స్తేవన్ల లో 



op లో కో భిన్న రుచీ; 

జనం వి శాంతి తీసునో డానికి నాలుగ దు బెంచీలు" సప్పయివేసి. 

యధథాశే El ఏర్పాట్లు ఇసిన నై.లే అధికారుల్ని ఈసభవారు. 

స ల 
(పతీ (పయాణేకులబండీ బయలుదేరడానికి “రెండుగంటల 

ప్రారం మే టిక్క-ట్లకిటికీ తెంచి ఉంచుకున్నాం అనే రాతతో 

es పెద్ద బల్ల కట్టి అక్కడ మే5 ర్కొానబడ్డ గంట ఒకటికి 

నిమిషాలు శెండుమా తే మే అనే వరా రాయడం మరిచి 

పోయిన వైల్వే అధికారుల్ని  ఈసభవారు వహవ్యా 

అంటునా షరుః అజా 

౩ తే ం ఉద్యోగాలికి es తక్కువ అయినప్పటికీ కొన్ని 

వందల చేతిసోమ్ము అమునాస నే రవంత ఉద్యోగం ఆ ల్వేలో. 

దొరికితే చాలు అనేటంత ఆదాయం (పతీ లైల్వే ఉద్యోగ 

స్తుడికీ ఉంటుంది అనేభావం - (భమ ! - జనంలో కలిగించిన 

వల్లే యజమాన్నకి ఈసభవారు హారతి యిస్తున్నారు. -- 

క్రింది ర ల్వే అల్పోద్యోగి లగాయితు వై మెట్టు ఉద్యోగి 

వరకూ అధికా ర్లిచ్చేజీతం తాకీఖపకారం పుచ్చుగుంటూ, 

అందుకు అదనంగా,. జనం - తీమపన్లు అర్జంటుగా లాభకరంగా 

నెర వేరినందుకు _ సంతో మీంచి యిచ్చే వనే కనక వస్తు వాహ 

నాలు తప్ప, తక్కిన మరి వయితీరమైన లంచాలూ కానుకలూ 

స్వీకరించకుండా... ఒక ట్టుదిట్టాలు "జేసిన నైల్వే కాం 

నన ఘనతే పరుస్తున్నారు. వ. 

డై Re పాలకులు. తమపరిపాలనలో, ధనాధికార 3 వైత్యవిశే 

9 

గి 

9 
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పోలు గాని, స టా కూరగాయలు .._ వస్తువులు -- 

ముడిసరుకులు వగ్రైరాల్లో వర్శకంగాని, గలవాళ్ళనిి -- ఎందు 

శీనా ఎప్పటికేరా మంచిదని చెసి - కాస్త చల్లని చూపు 

చూసి, తక్కిన వాళ్ళమోాద రూలు[పకారం కారాలూ మిది 

యాలూ నూరడంలో కనపరిచే నిప్పకుపాతేబున్దికి ఈసభ 

నారు ఆశ్చర్యపడకుండా కూచున్నారు. _. 

తేమ రైలుశమైముకి ఒకజాము ముందు వెళ్ళి, డాన్ని 

౫పరించి తపిస్తూ, ఇంకా అది ఎంత సేపటికి వస్తుందని -- తమకు 

ఫలానా అప్పుడూ అని ెలిసుండీకుడా - కనుక్కుంటూ, 

కనుకో్క డంలో చివాట్లు తింటూ (ప్రయాణాలు చేసేవాళ్ళకీ 

రిష్టువాచీ చూసుగుంటూా అంచీలమోద న్రేషన్లోపడి కటా 

కటీగా శైలుదాట పెట్టుగునే వాళ్ళకీ ఈసభవారు దణ్జాలు 
పెట్టి చెరిసహం చొప్పున మై రెండు తీరహాలవారయా అఆదక్లాలు 

సంచుకోవలసిందిగా కోరుతున్నారు. - 
కుష్టులు, బధిరులు, పంగలు, అంధులు, భీక్షులు, -- 

లాంటి వాళ్ళ అవస్థ దుర్భరంగనక, వాళ్ళు నెల్లో ముస్పె సత్తు 

గోడానికి వాళ్ళని ఊరికే ర లక్కనిచ్చి, తద్వారా aaa 

శ క్రి దానం చేసుగుంటూ పుణ్యం ఆర్జించుకోడానికి (పయాణీకు 

లకి తరుణంయిచ్చి, మరొకళ్ళఖర్చుమిద రైల్వే మేష్టడ్లు కన 

పరుస్తూండే - Wl వారిని a 

కీర ర్హిస్తున్నారు. - | 

లత నేఆక్వురు: ఓపక్క-నించి ఇెడిలే ( అలస్యం 



24 లోకో భిన్న రుచి; 

అవుతుంచేమోా, తమరికి టిక్కెట్టు అందక తమరు మిగిలి 

పోవలిసివస్తుందేమో, పెందరాశే కొనుక్కున్న వాడు ముందెల్లి 

పోతాడేమో అనేబాధ చొప్పున అనివరేశే అక గాడ్ నిలబడి" 

ఉన్న వాళ్ళని తొక్కుగుని, వాళ్లమిగద తమచుట్ట ఉమ్మి అభి 

చేకించి తను *టముకు పెట్టి మొనతో వాళ్ళనిగుచ్చి, టిక్కెట్ల 
కిటికీమిదికి ఎగబజే (పమయాణీకులు బతుకు తెరువు "తెలిసిన 
వాళ్లు గనక్క వారి అన్య క్క క్ జు"న్న త్యానికి ఈసభ వారు, 

వారిని. నె త్తిమాద పెట్టుగోవాలని చూస్తున్నారు, = 

_తమయిష్టం వచ్చిన నచోట తమరు నిలబడి. తవు ఎదురు. 

గుండా వపెట్టి కనబడి తే అందులో కే ఎక్కి, అందులో ఎంత 

మంది ఉన్నాసరే వాళ్లని “తప్పదు గనక సర్దుకోవాలి ”. 
అంటూ, “ఎంత సేపు --శణంి అంటూ వాళ్ళకి చేదాంతంబోధిం. 

చుతూ బాధించుతూ ఉంచే ౦కే జ్ఞానులకి స వెరు వందనాలు 

అర్పిస్తున్నారు. - ః 

“టిక్కట్టు” అంకే ౩ కై శ్వేకంె పెసీవారు అది కొనుక్కున్న 

వాడీ షీలా నిష దైవకృప ఉంచే - దానిమోద రాసిఉన్న 

ఊరికి తీసికెళ్ళి వదిలిపెశతాం అని టిక్కట్టు కొనుక్కున్న 
వాడితో పడ్డ పూచీమాటలుగల అట్టముక్క. అనేసంగతి గమ 
నించక, టిక్కెట్లు అనేది తాము తమపక్క. కూచున్న వాడి. 

మోద చలాయించడానికి ఏళైన అధికారానికి చిహ్నమని . 

థ్రమించి వింతరకపు 'జంతువులుగా తయారయ్యే ఫఘనుల్ని 

_భూసి ఈనభవారు వాడిలిపోతున్నారు. - 
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ఖాలీగా ఉన్న పెట్టి నరికి తనూ తన సామానూ అందులో 

పడడంతో కే ఫెడీమని తలుపువేసి . వెనకాల. ఎక్కబోయే 
నడి "వేళ్లు పచ్చడైనాసశే చూడక, ఖాళీ చేదు. పక్క. 

పెక్టులోకి వెళ్ళండి డి అనే మాదిరి అమూల్యమైన సలహాలు" 

ఇచ్చే వముహానుభానుల్న తగినంత మెచ్చశేక ఈ సభవారు 

శాశె_క్తిపోతున్నారు. - 

డబ్బోసి టిక్కంట్టు కొనుక్కున్న జనం ఒక్కక్క 

పె శ్చైలో, నియమితసంఖ్య దాటించి -- ఎనర్ని వమ నడ 

గాలో నోరులేక అడగగలిగినా పని తొందరవల్ల తీరికొలేక --. 

పడుగూ. చేకాలాగ నిలబడి ఉన్నా, అందులో శే, లోగడ 

ఆర్జించిన సొమ్ము వడ్డీ కేసుగుని కుష్టో గుడ్డితనమో కలిగిఉండడం 
నన్న రాజకీయమా  వేదాంతమో' పాడుకంటూ, పెళ్లై 

ల్లోకి జొరబడి నలుగురి ఎదుటా దమ్మిడీయో కోలియా 

 దానంచేసి కొంతవరకు దానకర్త అని వేరు పొందా లనుకునే 

ఉ దారుల్ని హృదయం కరిగించే మాటలు చెబుతూ ఈ 

లోపుగా తీమరి శరీరానికిగల వ్యాధీ, కళ్ళూ ధూళీ, మురికీ 

. ఈ మూలనుంచి ఆ మూలకి కూచునే జనానికి రుద్ది వ్యవహ: 

రించే ముష్టి వాళ్ల ళ్లనిన్నీ, కం పెసీల వెల్లడినిమి_త్తం గస. గా సాంపిల్ ' 

మందులు “అమ్మడానికి ఉపన్యసించే వఏజెంట్లనిన్ని, వవవాల 

నుంచో వచ్చి మేజిక్ లు చేసేవాళ్ళనిన్నీ, మంచినొంతుకతో 

పాడి రకంవారీ . పాటలపు స్తకం అమ్మవఐశ్లనిన్నీ, వస్తువులు 

.అమ్మేవాళ్ళనిన్నీ, రూపాయిఖరీదు చెప్పి చివరికి అయిదు కాన్ల న్స 

RA 
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జేరంచెయ్యడా నికి వళ్లైన పు స్తకాలు వంటిమోద ధరించి, 

వాట్టరకాలూ, వాట్ల ఉపయోాగాలూ గురించి ముచ్చటించే 

ఇారినిన్న్ , శృంగారపు బొమ్మల పు _స్తకాలు తెచ్చి ఫోకుగా 

వేషం ధరించిన వారితో వ్యవహరించే వారినిన్నీ, “జోబిదొం 
గబ కతిరింపలు తిన్న వారినిన్నీ, సూటుకేసులు మారు 

తత్ | 

గళ్ళు అయిన వారినిన్నీ, ఈ సభవారు చాలా స్తోత్రం 

చేస్తున్నారు. ఆనా 

స లుపడీ కంచ కాలం ఆయినా sa లో పాకీదొడ్లి ఎప్పుడు 

బేట్టూా ఉపయోాగింబాలో శెలుసుకోలేని “పెద్ద టి షగురించి ఈ 

సభవారు నాభివగ్గిర్నెంచి డోక్కుంటున్నారు. లా 

వైల్లో ఎక్కగానే జనసమూహం ఏర్పడ్తా, (అధ పతుడంటూ, 

దన్ని ఎక్కే చోటు గనక ఏలుచేక) జనానికి అవమపాజ్ఞ లుండవల 

సిన అవసరం శేదుగనకనన్నూ, టిక్కట్టు కొనక్కోడంత్ కు 
కొందరు తాము పృాదయళూన్యులై తమపక్క_ తేమరికి 

మైనే ఇషూయిష్టాలుగల నజీవవ్న్వకుబు కూచోడం తీమరు 
టు టి గ్రీ_-౨ 

మరిచిపోవచ్చని అనుకోడంచేతనున్నూ “*పొగబండి” అనే 

మాట రైలుకి ఎక్కడ సార్గికం కాకుండా పోతుందో అని 

పక్క బెదురు కలిగి ఉండడంచేతనున్నూ, ఎదో చెయ్యకుండా 

ఊంశే కూ-వోడం .కష్ట్రంగన కైనునూ ఇల రల చుట్టలు కాలుస స్తూ 

గాలివాటం చూడకుండా కూడా ఉమ్ము +లేసి.. య నిప్పు 

నెరుసులున్నూ ఇతేరులమోాద పడు రూండడం చూసికూడా 

కాయల. ఉోరుకునే ఢీరులక్తి "ఈ సభవారు నై వారం 
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చేస్తున్నారు. -- 

మగసాయం వేకుండా, ఆడ వాళ్ళ పెక్టైళో కూ -చోకుండో 

(పయాణంచేసే (శ్రీలున్న పెట్టి పెట్తి క హు: ఎక్కే. నాజూకు 

వెవభారుల్ని వారి పుత్రికా వాల్సల్యానికిస్నే 3 సుందర మైన 

విగసోలుగల చ్రీలున్న బండీ మామే ఎక్కే లొక్యుల్ని 

వారి మాతృభ క్లికిన్ని . ఈ సభవారు (ప్రస్తుతిస్తున్నా రు. - 

డబ్బుండి ౭లుతొ ందరలో కాఫీహోేటల్లో అడుదుం 

ఒబడుదుం అంటూ పావలాసరుకు నిలువుకాళ్ళమిాద పరామ 

రించి గబాగబా సెల్లో పడి  వేషంలోనూ జుట్టులోనూ 

నాగరికత నెడలగక్కు_శ్యూ చదవడం తెలిసినా నూతనవార్తా 

వ్రీయత్యం ఉన్నా, సిచూసి అర్ధణాపెట్టి స్వం తానికి పత్రిక 

కొొనుకోో_క పక్క_వాళ్ణి “మారు తే న. “ప 

వేపరు ఓసారి ఇస్తారా, “మోషక్రికలో ఒకపీటు విడగొట్టి 

ఇల్లా ఇస్తురూ” అని ఎరగనివాడి దగ్గిరకకూడా యాచిందో, 

పక్ర్క_వాను తనవేపరు తను చూసుగుంటూం కు. అతడిమోద 

శ్వాస. లొదుల్తూ దగ్గింకొచ్చి తనూ చదువుకుంటూనో, లేక 
ఎరగనివాడు తను కొనుక్కున్న పత్రిక అక్కడ పెట్టి ఏస్నేహి 

డితోటో క బుమ్ల చెప్పుగోడంలో ఉండగా వాణ్ణి అడ 

క్కు.ండా తీసేసుగునో, ఇట్లా చెయ్యడంలో తనయొక శా గడుసు 

దనానికి లోపల తనే ఆనందించుగుంబూ, పులీ స్తరాకులమోదో 

జంతువులు ఎగడ్జ్డట్టు, 'పరాయివాడి షతీక విగాద విరుచుగుపడి 

తను. దిగేవరకూ. ఆ ఎంగిలిప త్రిక ఇదిగో అని. యజమానుడి"కేనొ 



ఫిర్ లోకో భీన్న రుచి 

యివ్వకుండా చదువుతూండే ధనికులయొక్క_ ధనత్వ్యం, ధన్య 

త్తం, సరసత్యం గురించి ఈసభవారు బెంగెట్టుగుపోయి 

పోోరున, ప శ స్తున్నారు. రా 

గంటలకి గంటలు (ప్రయాణం ఉన్నాా, వమోా "చెయ్యకుండా 

కిటికీకి దగ్గిర స్థలం సంపాదించుగుని తమ తొలూకుమూట నైన 
పెట్టుగున్సి బయటికి చూస్తూ కిమ్మనకుండా గడిచే ఆలోచన 

పరుల్ని ఈసభవారు - హెచ్చరిస్తున్నారు. -- 

సూటుకేసులుు పరుపులు వీటలు వగ రాలు కిటికీశో ంచి 

లోపలికి గిరవకేసి లు ఇక. వదలబోతోందీ అన్నప్పుడు 

ఎక్కి, అదివరకే కర్ణువళంచేత లోపల $ కూచున్న ఏలె నంత 

మందికి ముడుసులు  విరగ్లాక్టేవాళ్ళ అహింసాభావాసికిన్నీ, 

వేగానికిన్నీ ఈసభ వారు వారిని sa చేస్తున్నారు. ఎ 

నిద్దర, జబ్బు, . నోరు జబర్ ద కీ న బిచాణావ్లై రాలు ఆప 

'యోగించి నియమితస్థలం తమరు ఆకమించుగున్సి అదే శమ 

ఆధిక్యత అని గర్వించే మహ శ్రీనల్ని ఈసభవారు ఆరాధి 

స్తున్నారు. అనా 

పరాయివాడిచేత కిరాయి పెట్టించిగాని, బల్ల కింద దవూరి. 

గాని, పొకీదొట్లో se సమయానికి _ అవతల వేపున 

దిగిగాని, oe దగాచేసిగా , సన్యానులై? గాని కావల. 
సినవానై గాని నీవకుతై. గాని నెల్సిమోద  వాళరైగాని,. 

రత నంబంధం క్ర లవాశె గాని బెల్లూగో అల్లాగ టిక్క-ట్టు 

మ కొనకుండా ఉచికవ్రయాణంచేసే అద్భు స్థవంతుల్ని . 



అయామార్గం- అభీనందనం ర్త 

ఈసభవారు బవ్మారథం పడుతున్నారు. - 
అతిజవంతో శైలు పోతూన్నప్పుడు అందులో కూచుని 

బయటికి చూస్తే దగ్గిరవని మనం అనుకునే వస్తువులు మన్ని 

విడిచిపెట్టి దూరంకావడమున్నూ, దూరానివే మన కూడా 

రావడమున్నూ ప్రతి నిత్యమూ గమనిస్తూండీ కూడా, 
తాష్మత్రయంపడే మహామవాుల్ని ల ఊరేగించి 

గారవిస్తున్నారు. అః 

తను, ఎంతో వేగంతో పోతున్నా ననుకుంటూ, 

రాత్రప్పుడు, నక్షకాలశేసి చూస్తే తనూ, తనవావానం, తన 
లోకం - వీటి ఉని! ధూకడూ మా కేం తెలుసును అన్నట్టు 

ఆ నక్ష(్రాలు నిర్నిమిత్తంగా (ప్రకాశిస్తూఉండడం గమనించి 

మానవుణ్ణి అల్పుడుగా క ఫవాత్మి ఈ సభవారు నిర 
సిస్తున్నారు. యా. 

శాంతంగా ఆలోచిస్తే చై లుప్రయాణం అనేది చిన్న 

(ప్రమాణంలో . జీవిత పయాణం లాంటి బే: అనిన్నీ, మానవ 

స్వభావాలు బయటపెట్టడానికీ మానవుల్ని తయారు చెయ్య 
డానిక్సీ అది ఇాలుననిన్నీ అనేవారిభావం శుద్ధ వేలవం 
అయినప్పటికీ చారు అట్లాంటివి (పకటింప సాహసించి 
నందుకు ఈసభవారు వారిమోద కొంచెం. కోపం షా. 

త్త “మువవ్యారి ర్తం న లక 



తిండివిశపాలు 
[12- 11-1939 శేదీని రాజమండ్రీచుట్టుషట్ల ఒక వనంలో 
సంతర్పణ జరిగింది. ఆ తేదీనే చాలా జరిగిడంటాయి గాన్ని 

వాటిల్లో ఇది ఒకటి. అందునిమి త్తం (గామాంతీరాల్ని ౦చి 

సార్థకులై న ఆంధ్రఉద్యోోగులు విరివిగా రావడానికి ఏర్పాట్లు 

కావడం, అట్లానే చాలామంది రావడం కూడా జరిగింది, 

దీన్లో అదనం ఏమిటంశకే సంతర్పణానంతరం -- పోన్కీ సంత 

ర్పణకి తప్పనిసరి ఫలితంగా ఉండే క్వు(దని.దానంతరం, అనగా 

మూడు గంటలికి ప్రారంభించి -- ఒక మాటల(పదర్శ గనంకూడా 

జరుగుతుందని కరప తాలు అచ్చుపడ్డాయి. అధ్యక్షులు 

ఫగానా నక్షలు ఫలనాఅంటూ కార్య [క్రమం వాటిల్లో ఉంది, 

లోగడే కార్యదర్శిగారు నన్ను - గౌరవించి. ఆసందర్భంలో 

నన్ను ఒక వక్తగా ఉండకోరారు. నేను ఆయనికి విధా 

యకు్ణి అవడంవేత “కాదు” అననూ లేక, అయినా వెంటనే 

ఒప్పుగోనూ ఒప్పుకోక, “ఇంత చదువుకున్న వాళ్ళయినా ఎంత. 

“అర్థ రి చేనుకోగ లవాళ్ళయినా, ఉదా శ్రంగా భోజనంచేసిన 

తక్షణం ఏ ఫలారంఅంటిదో పుచ్చుకోగలుగాని, ఉపన్యాసాల 

వంటివి బొత్తిగా. స్వీకరించలే రే మో, అరకం పదార్ధాలు 

ఆసమయంలో ' వివమించవచ్చుసుమండీ [” అంటూ నసగడం 

మొదలెట్టినా ఆయన. తన ఉత్సాహంలో . “వల్లకాదు, 
మూరు ఒప్పుగునితీ రాలి!” అన్కి నాచేత “సశే లెండి అని. 
వించి. వక్తల. జాబికొలో నన్నుకూడా అచ్చుకొష్టేకారు, ' 
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అక్క-ల్లించి, నేనూ కొంచెం బుగదులిపి, వేల్చడానికి ఏళైన 

సామగ్రి కొంత సిద్దం చెయ్యవలనొచ్చింది. మరో విషయం 

మరోవిషయం అయి కేఅప్పట్లో మరీవిః టించి ' పోతుంచేసోా 

అని భయం పట్టుగోవడంవల్ల, జనం అందరూ అంతకి 

పూర మే ఆచరణనల్ల (గహించికంటారుగనక  భ్రేజన[పమే 

యమే ఎత్తుగుని కొన్నిసంగతులు వడ్డించుదాం అనిన్నీ, 

వభుట్టంలో పడార్గం మిక్కుటంఅయిపోయి  వెల్ళిపోయేలా 

కనిపిస్తుందో అక్క_డితోళ క్కు_న ఆగిపోయి జీవవ్లోభ కలగ 

కుండా జాగ ర్హ పడడాంఅనిన్నీ ఆయంశ్లం చేసుగున్నాన, 

అయితేం ! మనవశమా! సంతర్పణఅయింది, రిమార్కు-లు 

అయినాయి, నిక్కచ్చిగా డంతఫుపని చేసినవాళ్ళ ఆపసోపాలు 

అయినాయి ఇటూ అటూ దొర్లుతూ కునుకులాగడాలు 

అయినాయి, కొంచెం గానాబజానాఅయింది, వల్లానో తంటాలు 

పడి, దాని మొహం ఈడ్చా,' సాయింత్రం అయిదుగంటలు 

కూడా అయింది. తక్షణం కొందరు బ్యాంకఉదో పగులు, 

“కాంవతవి వి కరప [తాల్లో నిరూపించి ఉన్న (ప్రకారం, ఆలస్యం 

అయితే అయిందని, మోాటింగూ దానితాలూకు. ఉపన్యా, 

సాలూకూడా ఎక్క-డరు ద్దేస్తారోకదా, ఇవన్నీ భరించడం ఎల్లా రా. 

భగవంతుడా !” అని బెంగపె పెట్టుగున్నట్టు బిక్క మొహాలు 

వేశారు. దానికితోడు మాముఖ్య న్నేహితు డొకాయన, 

“మరి ఆలస్యం చెయ్యక మోటింగు కానిత్తాం, బల్లలు సర్దండి” 

అనే సంగతి "చకచకా. నిష్కర్షగా మంచినీళ్ల ప్రవాహంగా, 
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ఆంగ్లంలో అనేశాడు. “*సభంతపనీ జరిగిపోయిం దన్న మా 

శురా చేవుడా” అని కొందరు ఉద్యోగులు నిస్పృవపహాలో 

పడిపోయారు. ' వనాడు చేనుగున్నదో మరి అనుభవించాలి 
గావును అనుకోడంవల్ల గావున్కు కొందరికి మొఖాన్ని కత్తి 

వాటువేస్తే నెత్తురులేదు. కాని. కొందరు గడసర్లు ధైర్యం 
'అవలంవించారు. “అన్నట్టు ఫోటోతీయించుగోవాలి గావు 

నుగా! అదిచాలా ముఖ్యం. వెలుగుండగానే ఇల్లుచక్క 

"బెట్టుగో మన్నాడు. ఫొటో చిక్క-బట్టుగోమన్నాడు, ముందు 

ఫొటోయే ! తరవాత తతిమ్మావి” అని మాట్టాడుతూ నే, 

వాళ్లు బల్లలూ కుర్చీలూ అపీ ఉన్న చోటి ఇంచి ఓ ఫర్లాంగు 

దూరం ఈడ్వేశారు. సూర్యా స్మమయంవరకూ వాళ్లు నిమ్మి 

నిమ్మిళంగా ఫొట్టి గాఫు డిగుతూనే ఉండిపోయారు, మెట్టుకి 

ఒక్కడూ. వృక్తలున్నవైపైనా రాలేదు. కార్యదర్శిగారు 
బాలా నొచ్చుగున్తి వక్తల్ని తవమాపణ కోరుకున్నారు. 

వానప్రస్థంరోజునే ఉపన్యాససన్యాసం కూడా సిద్ధించి శ్రమ 

లేకుండా శెంజాశ్రమాలు లభించడం జన్మకి వాలుగదా అని 

వక్తృలన్నారు. కార్యదర్శి ఆ ఫొట్టిగ్రాపు వెట్టుదగ్గిరికి మళ్లీ 
వెల్లి. చూసొచ్చి, కొందరు కుర్చీలకి అల అయిపోయా 

రనిస్నీ,. కొందరు మాన్యవతంలో పడ్డట్టు చెప్పారనిన్నీ, 

తక్కిన వాళ్లు పంచబంగాళం  అయిపోయారనిన్నీ చెప్పారు. 

కల అయ్యా ! . ఇష్పుడొచ్చిన- (ప్రమాదంవమిలేదు. శూన్యోప. 

వ్యాసాల కే. అర్థం చేసుకోగల వాళ్లు. కూడా -వాడిలిపోవడం. 
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'వేళావిశేవం! మిారువేసింది పదాచాలసంతర ఎక మాది పదాల 
సంతర్పణ, అదీ బ్రప్పుడు కేవల తర్పణ అయిపోయింది. 

మాపదాలు మేం నోటితోనూ అనచ్చు, తేకపోతే ఆనోటి 
యుంగిలికూడా తగలసీయకుండా, ప తాలమోదకూడా 
పెట్టచ్చు. అల్లానే కానిస్తాను. అసలు నేచెప్పదలిచిన 
దాల్లో కొన్ని అఖలూ, అరకెలూ వచ్చేసట్లు ఉండడంవల్ల 
అది లిఖతంచేనుగునే వచ్చాను రచనకి కారకులుగనక మికు 
(ప్రత్యక్ష. నమస్కారం. వద్దుమొరో అంటూ ఉన్న తవు 
సమశకుంలో చదవబడకుండా తప్పిపోడం అనే పుణ్యం నా 
రచనకి పుట్టగానే కట్టబెట్టిన తక్కినవారికందరికీ లోపాయి 
కారీగా నమస్కారం. సెలవు” అని నే నన్నాను. అయి 
పోయింది. నివమృ-మించి మేం వచ్చేశాం. రచన అల్లానే 
ఉండేసింది. 

ఇంతలో 17--2-- 1940 శేదీని రాజమండ్రి అర్హ కా లేజీ 
పూర్వవిద్యార్థి వారి రి కోత్సవం తాలూకు సమావేశం వచ్చింది. 
నేను అక్కడే సూర్వవిద్యార్థి నై ఉండడంవల్లా, ఆంధ్రబేశపు 
విద్యాధిక సమావేశాల్లో ఆ సందర్భపు సమావేశం ఒకటి 

అవడంవల్లా, విద్యాస క్తి కిల త్రీ బాల వృద్ధులతో నిండిన సభ 

యెదట నిలబడి ముఖాముఖిగా మాట్లాడవలసిన అవసరం 

వచ్చినప్పుడు వక్త గమనింపవలసిన సార్వజనీన శా, మౌార్షవం, 

వె విధ్యం, వూతొాదూ గురించి అనేకంగా నేను చేర్చ 

గోడానికి అదే తరుణం అవడంవల్లా ఆ సందర్భపు (పణాళికలో 
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నేనూ. పడ్డాను. కాని, ఆరోజున ఇతరవివమయాల్లో చాలా 

ముఖ్యమైనవి ఉండడంచేత, నాకు ఇచ్చిన వ్యవధి ఇనాలక 

నాకు కొంచెం - అనగా చాలా -- ఉక్కి-రిబీక్కిరి అయింది. 

వీచేనా సమ్మగంగా చెప్పడానికీ ఏలులేకుండా, పోనీ 

మానడానికీ ఏలులేకుండా వచ్చింది. “నేను సరాసరా ఉపో 

దూతం కానిచ్చుగుని, “అబద్ధం ఆడడం” గురించి ఒక పిచ్చ 

a చదివి, విషయం మారుస్తున్నా ననిచెప్పి ఈ కిండిరచ 

నలో తిండిపోటేలున్న ఘట్టంలో కొంతమాతం తిరగే శాను, 

ఆవాక్యాలలో వేర్లూ, న అంకెలూ, Se "తేదీలూ 

ఉంటూండడంచేత వాటి యాథార్థ gం చేను నమ్మే చదివాను. 

కాని వాటిల్లో, చెప్పులుతినడపు పంటెంసంగతి నేను చదువు. 

తూన్న క్షణంలో, చీమశేనా సందులేకుండా ఉన్న ఆమహాో 
 నభలోంచి ఒక పురుషుడు (-్రీ శ్రీ సర్, కె.వి. కడ్డి 

నాయడుగారు అధ్యక్షత వహించిన అంత సభలో ఉన్న ఖ్. 

మందినీ నేను అస త్యాలు చెప్పి. మోసగిస్తూన్న సంగతి తను 

ఒఫ్టిడే హఠాత్తుగా. పరిశోధించినట్టు లా "నేను అం ఆడడం 

లట _ అంతకిపూర్వ మే ముచ్చటించిఉన్న వాల్గనడంచేత 

ఆతరవాత చేను (వనేలించేది పతీదీ వుంచి అబద్ధం అయి 

న్ ఉండక పోతుందా అనే అఖండానుమానం ' తన్ని వీడించుతూ 

న్నట్టు డా). లోకకల్యాణం నిమి: త్తం. _ నావాక్యం కేవలం ' 

కోత. అని See “gr కొయ్” న 

 శంకాశావం. వేసి తను "రెండు కోతలు కోశాడు. 



తిండి శ క్రిస్ 

నావి అత్నస్తుతిగల వాక్యా శౌఉంకే నాటిని ' కండు 
కాదు మూడుకోతల . దువ్వెన్న లాగ కొయ్యచ్చు. కాన్ని 
స్థిత వేరు! వారు అవసావళంచేశ గౌతమిస్నానం నిమి త్తం 
రాజమండ్రీ వేంచేసిన ఇలెర్థికులై ఉండవచ్చునని నా రాజమం. 
డ్రీశ్యానికి తోచి చేను ఆధ్వని వచ్చిన వేపు తిరిగి, “అయ్యా! 
నావాశక్యాలకి లిఖతమై నమ తేగ్గ (పమాణం నాదగ్గిర ఉందండి! 
(పస్తుతం తమించండి”” అనేస్పి అప్పట్లో వ్యవధితేని స్థితిలో 
ఉండడంవల్ల డోరుకున్నాను. కాని, బ్రప్పుజేనా న ప్రమాణంగా 
ఉంళే ఆనాటి మహాోసభోకి హాజరై ఉండి ఆవేళ కమామిషు 
జ్ఞాపకండోండి, ఈ రచనచూడ తటస్థించే రాజనుండ్రీవాళ్ళేనా 
నన్ను శంకించకుండా ఉంటారుగచా అనే ఖే ర్యంచొప్పున అటు 
వంటి ' వాక్యాలచివర జగ త్పసిద్ధిగల ఒకానొక వారపత్రిక 
యొక్క. సంచికనెంబరూ, మరి. న ఆ సంచికలో 
ఆయా పోటీసంగతి అచ్చుపడ్డ పె వేజ్ సంఖ్యా ఇచ్చాను. అన్ని 
వేల .సంచికలు కోతలతో భూమిమిోద చెల రేగడం కష్టం. 
అయినా సశే, ఆష్మత్రీకమా (త్రం కొొండమోాంచి ఊడిపడిందా 
అంశు, మరి నమస్కా-రం!! -వేర్ల్యూ అంకెలూ, “లలా ఉన్నా. 
యిగా! హృదయం, బు(ర్హా శ్రీప్రిక్రా, పట్టుదలా ఉంశు 
బుజువుచేసి చూసుగోడానికి 'ఏలున్న సంగతులుకూడా చెవికి 
ఇల్లా తగిలాయో లేదో ఆపళంగా కొయ్కొయ్ . మని గర్జించి. 
తెయ్ కెయ్ మని ఆడేసేకంట, ._.తణిఖచేసి యథారం శేల్చు 

థి : గునేదాశాణేనా. ఆగడం ధర్మం. విద్యావంతుడు వినగానే తను 
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విన్నది (పతిదీ నమే  సెయ్యగూడనిమాట నిజమే. కాని కణా 

నికి ఒకటిచెప్పున మహోద్బు తాలు అని వెనక అనుకుంటూండ 

బడేవి సుసాధ్యాలూ, పాధారణాలూ అయిపోతూన్న ఈ 

యుగంలో చెవినిపడ్డ (పతీసంగతీ, ఒక వేళ దాఖలాఅయే బాప 

"కేమో అనికూడా ఆగకుండా, చబేసమయం అయినాసశేే, 

మూకలో నక్క_డానికి వీలున్న ంతేమా(తౌన్ని, ఇతరుల ఖర్చు 

మోద (శమలేకుండా నుంచున్నపాట్న నీచపుకీ ర్తి పఖ్లికుగా 

నొల్లుకుని ఖాయంగా ఉంచేసుగోవాలనే కక్యూ-_ర్తి తొందరలో 
“అబద్ధం, అయథాకం౦ి అని శేకలెట్టి, తద్వారా రసాభాసం 

క్ర ల్సీంచి, ఆక్షణంలో విజయం తందే అనుకుని గర్యంకూడా 

వహించి, తనకంకె చిన్నసెజు మైరావణులైన లోకువన్నేహి 

తుల దగ్గిర అపవిత్ర స్థలాల్లో పచ్చిడచ్చీలు కొట్టుగోడం 

విద్యాధికుడిమొక గా లక్షణంలా కనిపించదు, - అందులో మళ్ళీ 

ఇంగ్లీ షు విద్యాధికుడియొక్క_ లశ్షణంలా అసలు కనిపించదు. 

అయినా చెప్పలేం! స్వాతం త్ర్యపురోజులు! “మరి ప్రకృతం-” ] 

భోజన సంద ర్భాబ్లో (ప్రసంగాలు మనలో వాళీ ఉన్నట్టు 

తోచదు. భోజన కాలంలో గోవిందనామ స్మరణతో నే ఆర్యులు 

అనార్యులూ అంతే అయిఉండదు -- తృ వీవాందుతారుగాని, 

ఐహికస్సరణ చెయ్యరు. దేవుణ్ణి తల్చుకునేటప్పుడు జోరుగా 

సనుూూూహంగా అరవడంవల్ల కూడా గొంతిగ సాఫీపడి భుజించ 

డానికి ఎక్కువ అనువుపడుతుందని కొందరిడోపహా, అయినా ఈ 

(మిథ్యా) వనభోజనసందర్శంలో ఎధెనా మామూలు (ప్రసంగం 



తిండివిజశేపూలు త్రి 

చెయ్యవలిసిందని నిర్యాహకులు నన్ను కోరడంవల్ల భయపడు 

తూనే నేను అంగీకరించడమైంది. సభ్యుల్లో పరిచితులు విశే 
పంగా లేనప్పుడు చనువుగా మూట్టాడ్డానికి కొంచం బెదు 

కుగా ఉంటుంది. కాని మానవ వ్యక్తుల స్వభావనిర్ణయంతో 
జోగ్యంలేని మాటలుకొన్ని చెబుతున్నాను గనక అపరిచితు 

లైనా వమా మరొహలాగ ఎంచవద్దని ప్రార్థన, 

(పాణరక్షుణకోసం తినేది తిండిఅంటారు. ఆందుకోసమే 

కాకుండా విలాసంకోసం కూడా భుజించే సందర్భాన్నీ, అవ 

కాశాన్నీ, పదాన్థాల్నీ భోజనం అంటారు. వచేనా సంద 

ర్భంలో, భోక్తా పదార్థమూ ఉంకుగాని భ్రోజనంఉండదు, 

సందర్భంఅం'కుః తిండితినడం, అయిందనిపించడం, ఎంగిలి 

పడడం, మూూలితుడుచుగోడం, మెతుగు కొరకడం, మంచిమాట 

చేసుగోడం, వాలాయితు తీర్చుకోడం, పథ్యంతినడం, పోగు 

చెల్లించడం, విందారగించడం, మనుగుడుపులు, దేవతార్చన 

సాపాటు, పార్వణం, అశనం, విండం - ఇల్లాగ్గా మిక్కిలి 

ఉన్నాయి. భో క్తల్లో రకాలు చెప్పడానికే ఇదిసమయంకాదు. 

వమంకు, వాళ్లవయస్సులూ, ఆశ నూలూ, స్వభావాలూ, 

స్థితులూ, పరిసితులూ, అవస్థలూ - ఈ రీతిగా బోలెడు 

చూడాలి. కాని ప్రతీభో_క్తకీ ఒకశరీరం ఉండితీరాలి. స్థూలంగా 
చప్పాలంక్కు 200 ఎముకలూ, 500 కండరాలూ, రోజుకి 

లక్షసార్లుకొట్టుకొనే _ గుండె. చదరపు అంగుళానికి 8000 

రం(ధ్రాలుగల చర్ముమూ మొదలై నని ఉండి తీరతాయి. ఇల్లాంటి 



కిద : లోకో భిన్న రుచి; 

శరీరంయొక్క_ రక్షణకై. సగటున రోజు 1-8 అయిదున్నర పొన్న 

ఆహారం - అనగా దామాపాూయోాని సంవత్సరానికి ఒక టన్ను . 

బరువు తినుబండ (గాలం మానవుడు లోపలికి పుచ్చుగో 

వలసీ ఉంటుంది అని శాస్త్రజ్ఞులు లెక్ట 'లెక్ష వేశారు. (నెం. 2972 "వే, 5.) 

ఆపహో4రప చార్థం వదికావచ్చును gen (పశ్న. దీనికి సమా 

ధానం చాలావిశాలం. డ్రాణంగాని (పాణాన్ని పోషించలేదు. 

అందుకని పద్ద ప్రాణం చిన్న (పాణాన్ని బుంగేసి నప్పుడుగాని 

నిలబడదు. అందుచేత మానవుడు ఇతర ప్రాణుల్ని తినేస్తాడు. 

మనుష్యుల్ని తినేసే మనుష్యులు ఇప్పుడుకూడా అక్కడక్కడ 

పోనీ ఎక్కడో. అక్కడ - ఉంటారని కొందరు చెబుతారు. 

ఉండవచ్చును! మనలో ఒకొక్క-డికి ఇంకోడివిరాద తీ వకోపం 

వచ్చినప్పుడు వాణ్ణి తి నేసేటట్టు చూస్తాడు, గాని తినేసెయ్యడు. 

సాధారణంగా. కే జంతువుల్ని. పుచ్చుగు = టాడు. తననే 

తినేసాయేమో అనేభయంఉన్న (కూరజంతువుల్ని మానవుడు 

వదిలేస్తాడు. కడంవాటినే కానిస్తాడు. అటువంటిని తిన్న కొద్దీ 

_వుడుతూంటాయి, పుట్టినకొద్దీ తినబడుతూంటోయి. పళ్ళగట్టు 

 నాలికోవాడ్కీ ముక్కుదళసరీ గల మానవులు పచ్చి జంతువుల్నే 

| కొరుక్కొని తినేస్తారు. ' కాన్సి నాజూకుమనుష్యులు తేమ. 

, నేర్చువల్ల.. కొన్ని భాగాలు స్వీకరించి కొన్నింటిని విసర్జించి, 

. ఇతర ఖనద్రవ పదార్థాలతో కలిప్కి అగ్ని మి త్ర సావయ్యం 

“పొంది, .. క్రొ శ్రసమాసాలు సృష్టించుగుని _ పుచ్చుగుంటారు; 

అల్లానే గాల్లో వక్తుల్నీ,. నీళ్లో చేపల్నీ స్వీకరిస్తారు. అైని 
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నవులు వృశాల్నీ మూలం లగాయితు చిగురు వరకూ 

తమ (పజ్జవల్ల చేర్చి నూత నమిశ్రణాలు కల్సొంచుగుని తింటారు, 

మూలానికి నాశనం రానీకుండా చెట్టు ఇచ్చే ఫలంగాన్సి 

జంతువులిచ్చే రసంగాని పుచ్చుగోడం కొందరి మతం, చెట్టు 

యొక్క ఫలం కోసుగునేటప్పుడు కూడా దాని (పాణానికి హాని 

కలుగుతుంది గనక, చెట్టునుంచి వాటంతట అవే రాలిపోయిన 

ఫలాలే తినాలని కొందరి బాధ. వానకి మొల్చి గాలికి పెరిగే 

నీవారం తినాలని కొందరి తంటాలు. దూడ వెళ్ళి ఆవుదగ్గిర 

పాలు తాగేటప్పుడు శేగే నురగ శేణువులు దూరాన్ని ఉండి 

ఆరగించాడు ఒకాయన అన్నారు. పరిశుభయమైన జలం తగ్గి 

వాయును పీల్చి జనం జీవించాలి అంటారు కొందరు. ఏళ్ళంద 

రికీ ఉద్దేశం వమిటంశు, (పాణం నిలిపే మూలకణాలు గల 

ఎక కాలు కొన్నీ (పాణం తీసేసే కణాలు గలవి కొన్ని 

ఉన్నా యినిన్ని, (పాణం నిలిపేవే పుచ్చుగోవా లనిన్నీ, 

అవయినా మోతాదు చూసనుగుని, _ వేళిపట్టును తత్వాన్ని 

బట్టి, కాలానుగుణ్యంగా, అందుబాటు ఆలోచించి, మొుపహా 

మాట పడుతూపుచ్చుగోవలసి వుంటుంది అనిన్నీ, 

కాసి (ప్రపంచంలో జరుగుతూండే తిండిపోటీలు గమనిస్తే 

చాలా ఆశ్చర్యం వేసి, (ప్రాణాపాయం అయినవస్తువులు అసలే 

లేవా అనిపిస్తుంది తిండికి హద్దులేదా అనిపిస్తుంది. చూడండి: 

స్టాట్ ఫోల్డులో జె. కొండార్ అనే అతడు నాలుగు పొన్హ బరువు 

గలచేపల్ని ఒకగంటలో తినలేడు - అని ఒకడు పందెం వేశాట్ట 
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అయితే, అతడు అన్ని చేపలూ 20 నిమిషాల్లో తినేసి ఊరు 

కోక సై పెచ్చు వడుపైంట్ల “బీరు వీల్చేసి పందెంగెగ్గి రాయల్లా 

ఉన్నాడు [2880-4]. లాస్ యాంజెలిస్లో కోడిపెట్టలు 

తినడం పోటీ జరుగుతూంటుందిట. 1986-వ సంవత్సరపు పోటీలో 

మూడేసి పౌన్ల బరువుగల 10 కోడిపెట్టల్ని - 15 పౌన్ల 

బరువు మసాలాతో సహా -- తినేసి ఎడ్నాపాటర్ అనే 
అదృష్టవంతురాలు చెగ్గిందట [2887-12]. పెద్దరకం అరిటిపళ్ళు 

తినడం పోటీలో ఆల్బనరా నగరానికి చెందిన మెక్ గీ అనే దొర 

ఒకటి మాత్రమే ఎక్కువగా మెక్కి. పందెం నెగ్గాడట. 

అవతలపోటీదారు 42 మా(త మే పుచ్చుకో గలిగాడట్క, ఇతడు 

4కి ఊదేశాడు [2911.5]. వడేసి అంగుళాల వెడల్పు గల 

పెద్దపెద్ద బిందిరొ టలు §6 మాత్రం 61 నిమిషాల్లో నమిలేసి 

ఒక అమెరికా దేశస్థుడు యునైటెడ్ స్టేట్సులో రొట్టెల మహా 

సమాట్ అనేబిరుదం పుచ్చుగున్నాడట [2894-4]. యూగో 

స్తావియాలో ఒకముపీ. వాడు పచ్చికప్పల్నీ, చేపల్నీ, ఎలకల్నీ, 

పాముల్నీ జనంఎదట భక్షించి యాచనవల్ల జీవయాత్ర 
చేనేవా డున్నాడు [2917-4]. టర్కీలో చెమోర్ డ్రీలో 
ఒక రయితు మామూలు కూర తరిగినట్టు తన "రెండు వెప్తులూ 

తరిగి ఇంతవెన్న ఆ వెప్పుముక్కలికి పామి ఒక్కొ-అరగంట 

వాటిని పెనంమోద చేయించి, దింపి లగాయించెేేసీ పందెంనెగ్గి 

బవాువుతీ నవరసు విలువా పుచ్చుకున్నాడట (2968-83. 

నో వాస్కోమీయాలో ఒకబాలుడు ఒకకతి,రేకా ఒక ఎలె 
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నిక్ బల్బూ తినేశాడట. ఇంకొక మనిషి. ఇనపతీగెలూ, 

తీగచుట్టలూ తినేస్తున్నాడు అని శెలిసి, వాణ్ణి తీసిగెల్లి న్లాస్లో 

కారాగృహంలో పెట్టగా వాడికి బుద్ధిరాక, నాడు ఇనప 

గడియలూూూ ఉఊచలూకూడా తినెయ్యడం మొదలెట్టాడట. 

డాస్టిలింగ్ లో యోగుల న్నే వాంసంపాదించిన ఒక ఐరిష్వాడు 

ఒకేసారి 150 మేకుల్యూ 700 (గ్రామఫోన్ సూదులూ తినే 
శాడట, చావలేదు. ఏరందర్నీ మించినవాడు ఒక జర్జున్ 

సామంతుడు. ఆయన 150 మేకులూ, 109 ఇత్తడి సూదులూ 

150 గాజుముక్కొ_లూ, 7 గుజ్జపులాడపు మేకులూ, 6 నాగౌపు 

కాసులూ, తీ కళ్ళెపుముక్కలూ, నీసపుముడ్దా, ౨0 ఇ్రితేర 

సామానులూతినేసి చావడంలేదు దిబ్బా లేద్క *బోయిలర్ 

లాగ అల్లానే ఉన్నాడట [2944-6]. వివడావకాలు ఆగి 

చావకుండా నిల్చీనవార్ని ఎరుగుదుం. విషం పెట్టగా జెలి 

యక తినేసి చావకుండా నిబ్చిన శాండో రామమూర్తి “ని ఎరు 

గుదుం. మనదేశంలో పోటీలు, (ప్రాణాపాయం కావు అని 
అందరూ ఎరుగున్న పదార్ధాలతో శే గనక విస్తారం అవసరం 
లేదు. _అవసరమైన పాదరసంతో ఆహారం . కల్పించుగుని 
అది బుగ్గనో కొంఠంలోనే ధరించి మారి వళ్ళతరబడి ఆకలి 

దప్పులుగాని విసక్టనగాని లేకుండా వివారించగల మనుష్యులు 

హీంమా లయ గువాల్లో ఉన్నట్టు న్నే హితులు చెబుతారు. | 

జేనివల్లా (ప్రాణాపాయం ' రాకపోవచ్చునని మై వాట్లవల్ల 

తెలుస్తూంకే ._(ప్రాణరత్తుణకి ఏదైనా చాలని. చెప్పడానికి 
న (న ఖు 
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కొన్ని నిదర్శనా లున్నాయి. మేదిల్ యాష్నర్తొఅనే. ఆమె. 

11 నం పాలునూ(్రం "తాగి ఉంటోండిట. పంచదార 

మట్టు ముకు జాని గా వేసిన “ట్రీ మాకేం ఆగి ఇ. హోర్. అనే ఆమె 

18 వళ్ళనించి ఉందిట బల్లి దరూ ఇం్యండువాళ్ర. ఇండి 
యాలో, బంకూరాలో ఉప్పుకలిసిన సీళ్ళువూతం తాగి, 

56 వళ్ళనించి జీవిస్తున్న గిరిబాలాబేవి ఉంది [2920-4]. 
యుద్ధసమయంలో ఒక్తీకి దొరతనంవారు దినవెచ్చం ఇయ్య 

సంకల్పించగా ఆమె తనకు అది అవసరం లేదనిన్నీ , “తాను 

(కీతం 12 వళ్ళనించీ ఆహారపానీయాలు లేకుండానే జీవించు 

కొస్తూన్నాననిన్నీ చెప్పిందట [ఇది ఆవారప, తిక 5048 నెంబరు 

6-వ చేజీలో 24-2-1940 కేదీగల సంచికలో [పచురం అయిన 

సంగతి గనక సంతర్పణనాటికి గాని సభనాటికి గాని నేను 

ఇస. తెలుసుగునీ ఉండలేదు. “కొయ్యి నూ లేదు.) 
లక్క 'భోజనప పదార్థాలవల్ల కలిగే ఆరురసాల్లోనూ ఉల్బణ, 

అనుల్బణా, ఉల్బణానుల్బణ అనే ' “ముయ్యార్సు భేదాల్లోకీ 

అప్పుడు వెళ్లను అదీకాక, పదార్దం, రుచ్కి సాకం, 

రసం అనే మాటలు భోజనంలోనే కాక్క క విత్యంలోకూడా 

ఉన్న ప్పటికీ అందులోకికూడా ఇప్పుడు (పవేశించను. (పవేశిన్చే 

మూతొోదు ఎక్కు_వ అవుతుంది: (పాణాపాయం అనుకున్న వన్నీ 

(పాణం తీయను, సరిగదా, ఒక కఅవస్థలో (పాణాన్ని రశ్ష సాయి. 

కాని, (పాణాధారం అని మనం. అనుకునే అన్న మే మోతాదు 

మ్ారి వివం అవుతుంది. నూటలుకూడా అంలేగా ! ! ఆగుతాను! 
శక పా (పౌణభృళా మన్న ౦; 

“శ దయ. వాల నాక ఇకా 33 

os 

|. అనిగథా మాధవుడు | 
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“లోకో భిన్నరుచి” అనేది అంతా ఒప్పుగునే సంగతే, 
పైకి చిన్న వాక్యమే కాని ఇందులో లోకం, భిన్నం, 

రుచి అనే మూడు మాట లున్నాయి. ఏటిలోకల్లా భిన్నం 

అనే పదం ఒక్కశేసుళ్లువు. పమంశే జనం అంతా 

యథావసరంగా భిన్నం అన్రతూండడం, యథాశక్తిగా 

భిన్నం చేస్తూండడం పరివాటి. లోకం . అనేది ఉఊహాతీతం, 

“భాకమంకు  యీమిటి  గంజిగుంట అనుకున్నారా ? స్ట 

అంటాడు గిరీశం. అయినా,  ఆమాటకి ఎంతే "పెద్ద త? 

ఉన్నా అది మిక్కిలి సంకుచితంగా . పుచ్చుగుంశుగాని 

బుర్ర ఆడదు. “వకాంశేవ స్థితో జగత్.” అదేనా ఎన్ని 
కోట్ల అంశాల మొత్తంలోనో! రుచిగురించిన ఆలోచనకి 

పన్గాలుగు లోకాలూ. అంటూ తలబద్దలు చేసుకొని 

అతలాకుతలం కాలేంగచా ! అగోచరాల్నీ మొదకే మినహా 

యించాలి.. ఆ గోచరించే వాటిల్లో అదృశ్యాల్న తగ్గిం. 

ఇయ్యాలి. ఆ కనపడే వాటిల్లో అగమ్యాల్ని వదులుకోవాలి, 

అనగా నక్షుత్రలో కాల్ని దూరపీక్షణంమా( త్రం చెయ్యాలి 

గాని గత్యంతరం లేదు. ' ఇక (గ్రహలో కాల్ని గురించి 

. కూడా రుచివిషయంలో, . ఆలోచన క శ్టేసుగో వాలి కాని 

శుక్ర, అంగారక చంద్రగ్రహాలలోకి మానవులు . త్వరలోనే 
.విహరించేటట్టు కనబడుతుంది. సందర రేడియం సాయం 
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వల్ల రెండురోజుల్లో చెడ తానన్నాడు ఒకాయన, ' (బ్రిటన్లో 

'బెన్నెవిన్ మాంచి ఒక వెండి _స్తంభం చందుడిలోకి గిరవ 
చుయ్యడానికీ, | గిరవశుసిన  వారంనాటికి అది అందులో 

పడడానికీ వర్పాట్లుచేశారనిన్నీ, యుద్ధంమూలాన్ని ఆగిపోయా 
రనిన్నీ తెలుస్తుంది. ఆలాగ్లా చంద శుక్ర అంగారకుల్లోకి 

పాశ్చాత్యులూ, పాతాళ వాసులూ వలసనిమిత్త 0 వెళ్ళి 

వర్తక సా(మాజ్యాలు స్థ వీంచగల సూచన్లు ఉన్నా, 

మన. పని మామూాలుకి లోటుండ కూడదు గనక వాటిని 

కూడా ప్రస్తుత ఆలోచనలో నదిలేద్దాం. ఇక భూలోకం, 

_ అందులో, స్థావరాలు వదిలేసి జంగమాలలో భూజల 

వాయువుల్లో ఉండే క్రిమి పశ్నీ వృతుపశులోకాలు వది 

లేసి (వాటికి రుచులు లేవని కాదు, అవి ఫలానా అని చెప్పూగో 

లేవుగనక 1) మనువ్య లోకాన్ని మాత్రం విచారించాలి. 
వీళ్ళు, పోసి రెండువందల కోట్టు అందాం, వీళ్ళల్లో పశు 

'పాయుల్న్వీ అతి బాలవృద్ధుల్నీ, అకీకుల్నీ, అపస్మారకుల్నీ, 

వీచ్చివాళ్ళినీ గ్కెట్టి, శిక్కినవాళ్ళనే రుచినిమి త్తం రకల 

_గోవాలి, పోన్సీ అంతా .ప్రమాణజ జనులే అని భి 

ఇక .తక్కినమాట రుచి.” ఒకానొక వస్తువుగాన్సి విషయం. 
గాని ఒక. (ప్రమాణ మనుష్యుడి యొక్క. నాలికవంటి 

గ్రహాణేం ద్రియంమిద పడినప్పుడు ఆ మానవుడు ఆ వస్తువుని 

గాన్ని. విషయాన్ని గాన్ని వకొంతో పహొరాయించుగోడం _. 

వల్ల న. త వచ్చే పరివ అర్తనమే రుచి, . 



కాబట్టి రుచి అనేది కలగడానికి వచ్చిపడే వస్తువు రసవ 

ద్యస్తువూ, రసదాయకవస్తువూ కావాల్సి నాలికకి తడీ 

వుండాలి. నాలికమిద పెట్టుగున్న వస్తువుకి నాలికతడిలో 

కరిగేగుణం ఉంకేగాని రుచి అనేదే జనించదు. బెడ్డ 

ముక్క. ఇనపముక్క గాజు రాయి -- వీట్ట విషయంలో 

రుచి కనిపెట్టడం మామూలునాలికవల్ల కాదు. అల్లాగే 

అకలిమిద ఆన్న వాడికి రుచికనిపెట్టడానికి సావకాశమే 

లేకపోబట్టి వాడికి అంతా రుచే. (పాణాధార వస్తువులలో 

రుచులు ఎన్నడం మామూలుగా ఉండదు. శకాని పరి 

సితి మారిసప్పుడ్కు “అబ్బ! ఈవేసంకాలంలో మంచి 

సీళ్ళ కున్న రుచి మరిచేనికీలేదు ”” అనడం వినిపిస్తూంటుంది. 
మాధుకరం ఎత్తుగున్న వాళ్ళు అన్న ంయొక్క_ రుచి వరించగా 

వింటాం. చార్మిద్యంలో వస్తువుల్ని వదులుకోడ మే కాకుండా 

“రుచులు దోసంబంచుం బోనాడి” వలసిన అవస్త స్థవన్తుంది. 

ఎదేనా వస్తువుయొుక్క. నిరంతర స్వీకరణంవల్ల రుచి తెలి. 

యదు, అయితే ఒక నాధారణ మానవుడు ఒకవస్తువు 
తన నాలికమో(ద వేసుగున్నప్పుడు, ఫలిత రుచులు: ఎన్నెన్ని 

"విధాలుగా . ఉండవచ్చును. అంశ. “బాలా అని ఊరుకో 

డమే కాకుండా కొద్దిగా లెట్టకూడా కట్టచ్చు. ' అందులో 

ఆ భోక్త కయొక్క, ఆ 'వండినపాడి యొక్క, ఆ వడ్డించినవాడి 

యొక్క. స్వభావ సంప్రదాయ వయోవస్థా సే! సంద 

ర్భాలూ, తరవాత వస్తువుయొక్క- వ్యకి. 'సమ్ట్రిభావాలే 
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కాక, మక్స్య మాంస ఫల ధాన్య శాక మూలాదిభేదాలలో ఘన 

(దవ ధూవమాది ఉప్షశీతల మిశ్రణాలు మొదలై నవీ పళై నంత 

వరకు గమనించి (ప్ర ప న్పరించిే ఫలితరుచుల సంఖ్య కోటాన 
కోట్టమిాద ఉండవచ్చునని బోధపడుతుంది. అందువల్ల 

ఒకే మనిషికి ఒశే వస్తువుపరిస్థితుల బట్టి లక్ష వేర్వేరురుచులు 

ఇవ్వడానికి ఏళ్లున్నపష్పుడు లోకం భీన్నరుచులు కలిగి 

ఉండేది అనిచెప్పడంలో (ప్రమాదంలేదు, ఆశ్చర్యం లేదు. 

[వై లెఖ్బ యావత్తూ కడితే కొంచం విసుగుగాఉంటుంది. 

క బ్రకుండా “వదిలే సే “ఏముటోి అనిచప్పరించ బుదేస్తుంది. 

అందుకని ఆశ్టీర్షి కల్లో నాలుగైదు మచ్చు చూస్తే “ఈకింది 
మోస్తరుగా న శ | భో_కృ్రయొక్కం నత వ ఆకంబర్యా, 

సంఘజీవా - బంధుసమేతుడా, అహి తావృతుడా - (శ్రమ 

జీవా లంచగొండా - దరిద్రుడా, ధనికుడా - ఉత్సాహ 

యుతుడ్కా నిరుత్సాహపూరితుడా - నిర్బంధితుడా స్వతం 

త్రుడా 3 లాలా, మచాంధుడా - భ్ యదా సర్వా 

ధకారా - కోపిన్టివాడా శాంతుడా - తొందరవాడ్కా నిబ్బ 

రస్థుడా అనేదాన్ని బట్టి రుచి వుంటుంది. అలాగే పదార్థ 

న ఆలోచించినప్పుడు - . ఘనమై తే కఠిన మృదుల, స్థూల, 

మార్చ భస్మ స్ఫటిక, శేణ్సు రజ మొదలై న రూపాలూ, 

త్రవ మతే జల ఇలేల రస మధు పానక మొదలైన భేదాలూ 

వగ రాలనిబట్టి రుచి వుంటుంది. వస్తువు సం మందం. రితి 

గమన మే. అది. కరకు. స్వార్టితేమా,. పాతు ధొరి 
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క్రీందొ సవ్యంగా వచ్చిందా, కస్తార్టితమా బలవంతంగా 

లాక్కొ-చ్చిందా, చోరీచాపకౌ ద శ్లమా,. యాచితమా ' 

విక్రీతమా, బసూకృతీమా అనేదాన్ని బట్టి రుచి ఉంటుంది. 

అదీకాక వస్తువు పచిత - అపచిత, పక - అపక, ఉష్ణ శ 

ర్లీతల, తస్త - ఆక్ట్ర, పూర్వ - (పస్సుత, మిత - అమిత, 

ప్రత్యేక - సాక ల్య, వాయుహాత - నాయురహిత, అనస్థలి § 

బట్టి రుచి ఉంటుంది. చినరిక్తి అన్న దాత ఉద్దేశం హృదయ 

ఫూర్వకమా, వ్యాజపూర్వక మా, ల. ఉచ్దేశించా, 

వీళ్ళ వీత్యేర్ణమూ, మిత్ర వీక్యర్ణమా, అధికా౭క క్రీత్యర్ణమా, 

Pr um పాణపోవణ నిమి భవా, (పతిప్లలం 

ఆశించా, పాపపరిహారం చేసుగోవచ్చుననా-అనేచాన్ని బట్టి 

కూడా రుచి వుంటుంది... ఈ ఫీర్ణి కల! క్రింద (పమేయాలు 

ఎీకు)_వగా ఆలోచించి రకాల సంఖ్య _వేసినకొద్ది ఫలితరుచుల' 

సంఖ్య గుణకలితంగా సెరుగిపోతుంది. 1 

ఇన్నిన్ని వరతులమిద ఆధారపడి ఉండడంవల్ల ఏ ఏవ్య క్తి క 

యొక్క- రుచి ఆ వ్య _క్తిది, ఇద్దరు వ్య క్షులరుచులు వలేశమో 

భేదించి ఉండడం సహజం, అచ్చంగా ఒకు అయేటట్టు 

వకీభవించడం మిక్కిలి అపరూపంగాఉండే ఆశ్చర్యం ! సాడు 

.. మూర్తులా ఒకే పోలిక మొహాలు గలవాళ్ళు ఇద్దరు దొరక 

వచ్చు గాని, ఒశేరుచి గలవాళ్లు దొరకరు.” ఒకరి రుచి ఉన్న 

రీతిగా ఎందుకని ఉంటుందో చెప్పడం కష్ట
ం, అడగడం వ్యర్థం. 

దండనవన్లి అకస్మికంగా - _అన్యరుచి.. క్ర లిగించడంగాని, ఉన్న 
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రుచి లేకుండా చెయ్యడం గాని అసంభోనం. అల్లా అని ఆగి 

పోవలసిం'చేనా ) జిహ్యనంటి దానియొక్క. రుచి సంపదక్షి 

(పమాణం అంటూ వబేనా ఉంటుందా అనేది (ప్రశ్న, అంక్కే 

సీకిమూ కేమిటీ ? దానికి ఓ ప్రమాణం అంటూ లేదూ? ఎవరి 
నీకి వారిదే అయితే సంఘం నడుస్తుందా ? ఒక ఏథిలో ఒకా 

_ యన టెబ్బలాట (ప్రారంభించి, వమిటని అడిగితే “నాయిష్టం” 
అన్నాడు. ఇంకోఆయన “నీయిస్థ్రం సీయింటిదగ్గిర, పోవోయ్! 

అన్నాడు. అప్పుకు మ “నాయింటిదగ్గిర నా 

యిష్టం నాకు తెలుసు గనక టబెబ్బలాడ తాను, నాయిస్ట్రం, ఇది 

వీధి గనక పల్లీగ్గా ' దెబ్బగాడతాన్కు నా యిష్ట్రం p అని 

యింకా చెబ్బలుతిన్నా డు. వమయి లేం గనక, ఎక్కడపడితే 

అక్కడ ఎవడియిష్టం నాడిబేనా, (ప్రతీవాడియిష్టం ఒప్పునా ?' 
ఒక అంఖడమైన సంతశ్పణ జరుగుతూండగా, పోపుల ఘుమా 

యింప్పు పీధిపీధీ వ్యాపించగా బారులు తీర్చి కూచుని జనం 
ఆరగిస్తూండగా, ఒకవ్య క్షి “వీముంది ఇందులో ! -ఈభోజనం 
నాకు రుచించలేదు. నాయిష్టం, నారాజ్యం. నేను మన 
స్పాన్నీ గానే చెబుతున్నాను, వడిసిన 'ట్రుంది. నాకు అల్లా అని 

“వీస్తోంది. నాకు అల్లా అనిపి ంచకూడదు | ఏమన్నా రూల్స్చా)” 

అంటా డనుకోండి, అత గాడి (త్రికరణళుద్ధి రుజువు చెయ్యడం 

అసాధ్యమే కాని వాడీ రుచి ప్రమాణం ఇవాలా హెచ్చుతేగ్గుగా 

ఉందని మాత్రం. అనచ్చు. వాడు సున్తీ మనిషీగాన్చి 
'కాయిలా. 'మనిషిగాని, ద్ర్థ్న ర్భరోగి గాన్ని _అసూయాపరుడుగాని, | 
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దాంభికుడుగాన్ని అన్యావేవగలవాడుగాని, అప్పుడే "మెక్కి- 

వచ్చినవాడు గాని తిండికి వేళపాళలు లేనివాడుగాని, 

ఆ సభార్థఃలం జీవితంలో 'జెలియనివాడుగాని, స్థితప్రజ్ఞుడు 

గాని అయిజండాలి నాకు రుచించని ఒకవస్తువు 

ఇతరులకి _ రుచించి తీరాలని _ పట్టుపట్టడం మూర్భత్వం. 

ఇ్రతేరులకి కూడా ఎందుకు రుచించకూడదు - అని తక 

దురాశ. ఇతరులకి కూడా రుచించదు గదా అనుకోడం బుద్ధి 

తక్కువ. వమంచ్కే అది ఇతరుల్లో కొందరికి మిక్కిలి రుచి 

కరమైన బే అయిఉండవచ్చు; లేదా సక లజనులూ కూడా అస 

హ్య్యాంచుకున్నేడై ఉండవచ్చు. మొదటిసందర్భుంలో ఆ వస్తువు 

మిద నేను దేవం సెంచుగోరాదు. ఎన్నెన్ని మాట్లో 

రొట్టలువేస్తూ, ఎంతో రుచికరం అని మెచ్చుగుంటూ, ఇతరులు 

ఒకవస్తున్రని ఆరగించేటప్పుడు పక్క_నే నేను బైటాయించి, 

అది నాకు రుచించకపోయిన -కారణంవల్ల, తింటూన్న వాళ్ళ 

సమక్షంలో, నాకు హక్కుందిగదా అని చెప్పేసి నేను 

డోక్కో_డం (పారంభించడం ధర్శ్మంలా కనబడదు. . తినాతినక, 

తినానియ్యక కంగాళీ చెయ్యడం మాన వేతర మైన లక్షణం. 

కాని అంతమంది తినేస్తూన్నది మేడిపండు గదా అనే సంగతి 

వాళ్ళల్లో వ ఒకడికీ తెలియక, . నా ఒకడికి మాత్రమే అెలిసి 

ఉండడం సంభవిస్తే, అనేక ప్రాణరశ్షణకోసం నేను. అడ్డుపడ 

వలసినమాే ! అంత అహంభావ త్యానికి అవసరం . jp 

ఉందని తోస్తే - అల్లా ప | ఏమై లేం, అదృష్టవళం 
4 
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శాత (పాణాపాయకరం అయినవస్తువులు రుచికరం కాక 

వోడమే, కాక, దుర్యాసనత కూడా కూూడిఉండడంవల్ల, (పతీ 

నూనవుడూ తను తినేవస్తునుల్లో. ఎదోరుచి (ప్రమాణం 

పెట్టునునే వ్వవహ౫ంచడానికి ఏళ్లున్నాయి, _ వ్యవహరిస్తూ 

జ టాకు, నాసనఅం#ు జ్ఞాపకంవచ్చింది. రుచులన్నీ కూడా 

వాసనమి చే ఆధారపడి ఉన్నాయని ఒక కవాదంటంది. నమ్మ 

వచ్చు. ఎవరికేనానమ్మకం లేకపోతే, మిక్కిలిరుచికరం 

అని తమరు నమ్మైేవస్తువులు తమరు తినేటప్పుడు కాన్పేపు 

తమరు ముక్కు మూసుగుంకే పై వాదం బోధపడుతుుది. ఎవరి 

శేనా నూతీనపదార్థం తినడానికి ఇచ్చినప్పుడు వాడుముందు 

వాసనవూసి తరవాతే నోట్టే వేసుగోడం అందుకనే! 

మొత్తంమీద, భౌతికరుచులుగల వాళ్లల్లో, వంకాయకూర 

ఫష్టూ, ధప్పళం బెస్త, పులావ్ నెంబర్ వన్ అంటూ 

వేర్వేరుగా ముచ్చుగున్నా వాళ్లందర్నీ ఒకతరపహోలోనూ, 

కుళ్ళు అన్న ంఫస్టూూ బూజు ఊరగాయబెస్తూ, ఉచ్చిష్టం 

నెంబర్ వన్ అనేవాళ్ళందర్నీ మరోతరహాలోనూ కట్టితీరాలి. 

= ర్రక్కడ నిదానించి రెండుసంగతులు గమనింబాలి, 

లోక ం' అంశే (రుచినిమి త్తం) మనుష్యులే. అన్నాం. 

మనిషికి. శరీరమే కాకుండా మనస్సూ, . ఆ'త్నాకూడా 

ఉండాలి, జి హ్యేకాకండాముక్యూ, కళ్లూ. చెవులూకూడా 

| ఉంటాయి. ముక్కు. పోడుంవీల్చడానికి మాత్రమే. అనిన్నీ, 

| కలు ఎందుకంటే. మూనే నేసుగుని. భోేంచయ్యడానికనిన్నీ, 
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చన్రలు ఎందుకం#ు భోజనానికి లెమ్ముంటున్నా రేమో అనే 

సంగతి ఏనణానికనిన్నీ అనిసమర్థించి పాకెయ్యడం మానుషం 

కాదు. డల్లీసాయ, ఇ్రంసవ, సంపగ్కి పనసవంటివాట్ల విడి 

సుగంభాలు (బహ్మాండంమిోద కనిసె్తువాళ్లు. చాలామంది 

ఉన్నారు. _రాతిముక్కులు కలిగి ఏబాథాలేనివా ళ్లున్నారు. 

బ స్తీవాసనకి మరిగిన వాళ్లుకొందరు (గ్రహించగల సువాసనలు ద్వి 

వచనంలోకూడా ఉండేటట్లుతో చదు, కాని (ఘాణేందియానికి 

సంబంధించిన అభిరుచులు గలవాళ్లు జపానులో విస్తారంగా 

ఉన్నారనిన్నీ, సుగంధమి[శ ణాలు చయ్యడం జసపొనులో ఒక 

నొప్ప నాసికాకళ అనిన్నీ తెలుస్తుంది. జపానీయులలో కొందరు 

గంధరుచిలో అరి లేరినవాళ్లు రెండుమూడు నందల మి(శ్రణ 

సుగంధాలు పోల్పగలరట -- గానరుచి గలవాళ్లు కెండుమూడు 

వందల. రాగాలు పోల్చుగున్నట్టు. ఆలాగే నే తాలవల్ల వర్ల 

రూప చిత్ర శిల్ప నిర్మాణాల సంగతి (గహించెరుచి మానవుడికి 

ఉండాలి చిన్నప్పుడు రంగుబొమ లంశే శిశువుకివుండే అస శే 

దానికి (పాతిపదిక, | బొమ్మరిల్లు కట్టి ఆడినప్పటినించీ శిల్పం 

అంకే మానవుడికిరుచి. మెత్తని గూడు కట్టుకోగల పక్షు, 
లే ఆ ప్రజ్ఞ సహజంగాఉంది. మానవుడు (సకృతితో దృశ్యాలూ, 

మూానవక ల్సిత చి తకాొలూచూాసీ - ఆనందించగల రుచ 

'పెంచుగోవాలి. అది రంగులతో సంబంధించిన కళగనక 

దాన్ని గురించి మాటలు ఎన్ని . చెప్పీ లాభంలేదు. ' జీవకళ 

లేని బొమ్మల్నీ, సంకరజాతిచి(కొల్నీ, పచ్చి బోడి కుళ్లురకం. 
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క. మంట కొండల్ని, మురుగు పవాహోల్నీ చూడడంలో 

వడిశేనా అభిరుచిఉంశు అది కేవలం నాసిరకం అభిరుచి 

ని చెప్పడం, తప్పు కాదు. 

ఇక్కడ ' ఒక ఉపవిహయం! ధర న అ కామ మోన్రూలు 

అనే పురుషాన్థాలయందు అభిరుచి ఉండడంన్యాయంగచదా 

అని పె లంటారు పిన్నలు వింటారు, “పోదురూి 

అంటారు. (ధర శం అనేమాటకి సంస్కృతంలో ఉండే 

అర్థం తెలుగులో రూఢ్యర్థంకాదు, ధర్శం అంకే శాస్తా 

కార విహితమైన నదాన్ని బట్టి మానవుడు (పపంచంసాగడం 

నిమిత్తం చెయ్యవలసిన పని ఆపనియొక్క-_ _ నిర్భయవాక్యం 

అవి సంస్కృతంలో. దానం అని తెలుగులో. తెలుగు 

లోకి దిగిన సంస్కృతేపు మాటల గురించిన _ నిఘంటు 

వుల్లోకూడా తెలుగులో ఆమాటలకుండే రూఢ్యన్థాలు 

ఇచ్చిఉండకపోవడం అధర్మం). ( పస్తుత కాలంలో చాలామందికి 

అర్థ కామాల్లి* మాత్రం అభీరుచిఉన్న ట్టు తెలిసిపోతుంది, 

అవి. రండూ భౌతికమే. అవిగాక నాగరికతయొక్కం 

మహత్యంవల్ల _ అకస్నిక గౌరవాభిరుచి, అధికారాభిరుచ్చి 

ఘావణాభిరుచ్చి . (ప్రదారాభిరుచ్చి సౌకర్యాభిరుచిి సద్యః 
ఫలితాభిరుచి, అశ్రయత్యాభిరుచి, పరభృత త్యాభిరుచి, సగా 

రవ తస (రణాభిరుచి, . సవినయదంభాభిరుచి మరి యింకా 

ఇటువంటివి ఎన్నెన్నో పుట్టించుగుని, బలవంతంగా లాక్కుని 

శెచ్చి. పెట్టుగుని పెంచుగుని,  పోమించుగుని అవన్నీ కాంతా 

రిల 



లోకోభిన్నరుచిః, ర్ట్రీ 

కనకాలనిమి త్తవే అని జన బొహుళ్యానికి బోధపడకుండా 

నక్క_వినయాలూూ సమయానుకూలనటనలూ చేస్తూ, కేవల 

మాశార్థులై. ధారా ్రచరణకి ఉద్యుక్తులై నట్టు కనిపించే మాన 

వులు తక్కువగా ఉన్నారని భయపడవలసిన అవసరం లేదు. 

దేవుడు పడ్డ బుద్ధిపొరపాట్లలో తమకి మానవజన్న ఇవ్వడం 

అధమం ఒకటి అని దేవుడి సమక్షంలోనే రుజువు చెయ్యదల్పు 

కుంటా, ఇటువంటి బుద్ధిమంతులే అని చెబుతారు మరి! 

(శవణోందియానికి సంబంధించిన శచ్గాలతో నే ఉండే 

ఇాస్త్రాలయందు అభిరుచి (ప్రశంసనీయం. ఆ అభిరుచి కలగ 

డానికి బుద్ధి. శ్రద్ధ, అభ్యాసం అడ్డుగనక అది అందరికీ అలవడదు. 
కాని హృదయం ఉంకే సరిపోయే గాన కప త్యాలనుగురించిన 

అభిరుచి సర్వజనసాధ్యం, అభిరుచి అంక (ప్రజ్ఞ కాదు. 

ఒక విషయంలో ప్రజ్ఞ అందరికీ లేకపోవ వచ్చుగాని అభిరుచి 

అందరికీ ఉండవచ్చు. గానంలో జంగా. తాలు, కర్షాట, 

గవాయి, హిందవాస్థా సీలు, శా స్త్రకట్టు, గాలిపాట, leis 

స్రయిలులు, (శుతి pn రాగ తాన కీ _ర్తనలు విరివిగా పెంచి 

గమనిస్తే అభిరుచులు వేనవేలని ' శేలగలదు. వాటిలో 

పీణాది వాద్యాలు చెయ్యబడ్డప్ప్వుడూ, భఛజనతత్వ కీర న్రవంటివి 

సార్ధకంగా గానం చయ్యబడేటప్పుడూ వినాలనే అభిరుచి 

'ఉత్కేష్షం, దివ్యం! "కాని, పశుశ్ళంగారపు వర్ణ నలతో ఉందే 

పచ్చి జూవిళ్ళీలు వినాలనేది భౌతిక అభిరుచి. . 

ఇక్ కవిత్యంగురించిన _ అభిరుచులూ. మిక్కుటమే, 



న లోకో భిన్న రుచి; 

తటస్థ - సీతిబోధక, (శోత్రియ - సోరిహ్ర్మరక, శాశ్వత - 

తాత్కాలిక, స్వీయ - పర సనాతన - ఆధునిక, 

(గాంధిక - వ్యావహారిక ముద్రిత - లిఖిత (స్వ - పర్సు 

జనప్రియ - అపరూప, సచిత్ర - చితరహితే, గంధస్థ - పత్రస్థ 

స్థీతుల్లో స్వ - పర భావలలో ఉండే పద్యగద్యాభిరుచులు. 

పద్యవిషయంలో పురాణ (పబంధ శతక దండక చంపూ 

కావ్వ గేయ చాటు ఆశు మొదలెన రకాలలో ఛందోభేదా 

లతో ఉండే నాద పద అర్థ భావ అలంకార సందర్భాల 

గురించిన రుచులు. గద్య విషయంలో మనన కథన వర్ల న 

భాషణ రూపాలలో లేఖ న్యాస చిత్ర నవల విమర్శ 

ముదలైన భేదాలలో ఉండగల రుచులు, ఆఫైన్కి కర 

(గంథం, (గంథభాగం మొదలై నవాటినిగురించి చదివేవాడు 

విద్యార్థి, పకకుడు పారాయణ వేసేవాడు శకాలశ్లేపం 

చెయ్యదల్లిన వాడు మొదలై నవాటిని పురస్కరించుకుని రుచులు 

ఎక్కువగా ఉండగలవని చెప్పవచ్చు. ఇటువంటి రుచులస్ని 

సమంజనముల్వే సదభిరుచులే, నొప్పవే. అన్ని రచనలమోదా 

అందరికీ అభిరుచి ఉండదు, ఉండడం సహజంగాదు. ఇద్దరి 

"అభిరుచులు వేర్వేరు. అయినప్పుడు ఆశ్చృర్యపడకూడదు, 
ఒకర్ని, ఒకరు తేలికగా చరాసుగో నక్క క్లేదు సరిగదా, 

 వక్తీభవించినప్పుడు చాలా. అద్భుతపడి' ఆనందించుకోవచ్చు.. 

కాని హృదయంమోదగాని, బుర్రలో. గాని వేసుగో 

' కుండానే రుచి ల అ చెచ్చేవాడ్యూ పీండినా పిండి 



లోకోభిన్న రుచి; ర్ 

విండీ అయినా తడికక్క_ని పాపాణరచనని చప్పరించకుండానే 

మింగేసి మహారుచిగా ఉందనేవాడూ, _గతించినవాడీ 

కవిత్యంగ నక 'రుచినంతీం? అనేవాడూ, వీలునుబట్టి . తన 

కుటుంబ 'తేన శాఖ, తేనవర్ల, తనజాత్కి తన భావ తన దేశ 

రచనకాబట్టి * రుచిగానే ఉందినీ ” అనేవాడ్యూూ వేడి 

వేడిరచన ప్రతీదీ రుచివంతం అనేవాడూ (అసలుఅప్పట్లో 

రుచే తెలియదు నిజానికి ) తన శత్రువురుచి కనుక్కుని 

దానికి భిన్నంగా ఉండేదే తన రుచిఅనే వాడూ - 

వీళ్ళంతా సుస్తీగా ఉండే రుచులు గలవాళ్ళే.. అల్లాంటి 

దగాలో పడిపోయినవాళ్ళని కాలం తిన్న పరు స్తుంది. . వాళ్ళు 

నిమ్ముళంగా అన్యులు కనిపెట్టకుండా అభిరుచిమార్సుగోవలి 

సొస్తుంది. వమార్పుగుంటారు. అందుకని వగొడవా లేకుండా కాలం 

చేశ మన్నింపబడ్డ _ తెలుగుముహికవుల రచనలంశు అభిరుచి 

కలిగించుగోడం సాధారణ "తెలుగు మానవుడి ధర 0+ ఆరీతిగా 

మానసిక ఆనందం ' గలిగించే ఉత్కృష్ట అభిరుచులు లేని 

మాన వజన వ్యర్థం ఉసూరుమనే రకం, దివాలా సరుకు! 

ఇదికాక, . వ జీవితేరహస్యనుూూ గురించిన అభికుచి 

కూడా ఆతా నందం ఇచ్చేదిగనక . మానవజీవితానికి 

ముఖ్యాతిముఖ్యం. పిటి అన్నింటిలోనూ కూడా, _ అవతల 

రచయిత (ప్రసాదించేది రసవద్వస్తువు. కావలసిన . అవసరం 

ఎల్లా తే ఉందో, అల్లానే నాలిక తడిగలది 'అయినట్టుగా 

'హృన్షయర తడిగల దైఉండాలి. .అవ్వుడుగాని రుచీ ఉండదు, రచీ.. 



56 లోకోభిన్న రుచి; 

ఉండడు. ఇ్లతరసుగుణాలలాగే సదభిరుచులు పెట్టిహట్టాలి. అవి 

సన్మార్గంలో అభివృద్ధాచేనుగోనూవచ్చు. ధనం, కాలం స్వల్పంగా 

అందునిమి త్తం త్యాగంచేసి దీక్షగా అభ ససించడం .చాలు. 

వీకొంచమో ఏదో కాగంచేసి సంపాదించుకగుంకుగాని 

వది రుచించదు. అభిలావతో, ఆస క్రి తో ఆ ఆవరణలో 

ఉండి ఆగాలే వీలుస్తూ త్రికరణశుద్దితో (పయత్నించి తన 

ఛావలో అన్ని వేలరకాలలో వచాపతో ఒక బాపతు 

కవిత్వం అంకే అభిరుచి (ప్రతివాడూ పెంచుగోనచ్చును! అటు 

వంటి (పతీవాడికీ కేవల భౌతికరుచులేకాక్క, మానసిక ఆత్మిక 

అభిరుచులు ఉంటాయి గనకనే, పూర్వమ హా గంథాల్లో 

చిన్న చిన్న ఫఘట్టాల చివరా, ఉపాఖ్యానాల చివరా 

“ఈ కధ, ఈ ఉపాఖ్యానం, ఈ సంవాదం ఎవడేనా శ్రద్ధతో 

విన్నా, తనకోసం చదువుకున్నా, ఇతరుల కోసం పఠించిన, 

(వాస్తుకున్నా, (వాసిపెట్టినా మోాశఠుం ఉంటుంది” అనే 

మోస్తరుగా చెప్పి ఉంటుంది. ఆ ముక్కలు మాననుడికి 

ఉండగల మహాత్ర,మఅభిరుచిని మెచ్చుగు నేవిగనక, శిలాక్షరాలు, 

ఇంకా' వమంకే, ఆమనిపీకి కేవల పాశవం కానటువంటి 
ఉత్కృష్ట అభిరుచి కలుగుతుంది గనక ! ఏమిటీ ఆ అభికుచి 

భలం? సచ్చీల మే, . అది. పురుషూ వ! కావచ్చు గదా! 

ఒక మహోామవాడు చెప్పిన సందేశం ఇది: | 

సై “అభిరుచి బండ, మాటు, సున్నితం . అవడాన్ని 

ఇట్టి జీవితం అస్తారం _ పాశవం, దివ్యం అవుతుంది. ఒక 



'లోకోభిన్న రుచి; ర్స్? 

సాతాజ్యానికి మొద్దుస్వరూప పపురాజుగా పుక్తుకం కీ దరి 

(దుడైనా సదభిరుచులు కలవాకుగా పుట్టడం నెయ్యి వేలు. 

చేవపసాదమై మైన ఈ అభిరుచి వరంలేని జ్కే ఎంత అద్భష్టవంతు 

డటకానీ, సౌఖ్యం ఎక్కడ?! 

AA. 



నాయి మారినా వకు పాట! 

వోటుకి కొత్త అర్ధాలు వ వస్తూనే ఉన్నాయి. వోటంజకే 

నిలబడ్డవాడు పడిపోకుండా ఉండడానికి. ఇతరులు పెడుతూండే 

బోటు అని ఒక *వబయోరభేద౪ి గారు అన్నారని తెలిసింది. 

వతోటంకు భూమిమిద వస్థలంలో నెనాసశే ఒకే తూనిక గలిగి 

(పత్యేక మానవన్వ క భీపాన్ని సూచించే నిరుణ బ్రహ్మం అని 

మరొకరి అభీ పాయం. జంతువుల గుంచిన వోట్టున్నా వాటి 

మోద లాభం మానవులే సాధించుగుంటారు. . రాజకీయ. 

. సంబంధపు ఎన్ని కల్లో హిరణ్యం, రజతం, కామం, లోహం 

భూమి లవణం, (దవ్యం,' రసం మొదలైనవి వోటు 
చానానికి నిమిత్త కారణాలు అవుతూంటాయి, విద్యావివయిక 

మైన ఎన్నికలలో గారవాధికార పరిచయ 'బాంధవ్యాలతో 

కరాడిన భాపాసాధనాలు చాలామట్టుకి మొహమాటం లేకుండా 

| పనిచేస్తాయి. వోటువ్యాపారం రెండు దృక్పథాలి షంచి 

చూడాలి: . ఒకటి -- అభ్యర్థి అనబడే వోటర్టి గమనించేది. 

రెండు - వోటు దానం చెయ్యగల వోటరు అనుకునేది. ఒక 

వోటర్థి అనుభవానికి నమోనా ఇది: 
Sr & శల వ. శ. 

స య క ప్పుడు ఎన్నికలు పెట్టినా ఎవరో ఓరు నెగ్గుతూంటారు. 

అల్లానే కొందరు నెగ్గారు, వాళ్ళలో ఒకాయనభార్య మా 

వ ఆవిడతో మాట్టడ్డంలో నమాలనిడక శాలారీక్నరనంా ఉండే 



స్టాయిమారిసావోకేపాట! ౨. 

టట్టు తనభ్నార్తయొక్క_ విజయవై భనం వర్గించుగోడం మొద 

 లెట్టిందట |! నాకున్న సుగుణ సంపతి,కి శిఖరంగా ఎన్ని కల్లో 

విజయంకూడా ఉంశేగాని తీరని లోటు కనిపిస్తూనే ఉంటుందని 

నాకు మొదట్లో సవిచారంగా ఉపచేశించింది మాఅవిజే. తర 
వాత నా ఆంతర్య . స్నేహితుడొ చ్చి నాకుగల మహత్యంతో 

నిష్కామంగా మానవసేవ చెయ్యడానికి నేను నడుంకట్టినట్టు 

తక్షణం (ప్రకటించక పోడం అనేది ఆంధ్రదేశానికి అరిష్ట హేతు 
వన్నాడు. ఇంతలో మా యింట్లో వాళ్ళూ, స్నేహితులూ, 

నాకభ్లాకూడా నాఅంతవాడికి ఓగొప్పపదవి ఉంశేగాని 
రాణించే ఉండదన్నారు. . చాంతోో నాక్కు "బాధ్యత లేని. 

ఆగారవస్థానం ఎప్పుడు ద గదా అనే ఆరంభాన్ని ఖపొ 

కలిగింది. 

అభ్యర్థిని చేనొక క అయికే తీరిపోదూ ? . తప్పకుండా. 

నాకోరిక సేద్ధించేదిగా 1" కాని యింతమా(త్రము. ఆలోచనేనా 
లేక దుర్మార్గుల సలహాోలకీ లొంగిపోయి మరో. అయిదు 

గురు ఈ మాంచి రాళ్ళంటివాళ్ళు యా ఆపదవిశే, నామిాద. 

పోటీచేస్తూ నిల్బారు, ఎంత కక్కూరో చూడండి. చేను వాళ్ల ( 

మోద చెయ్యవలిసొచ్చిన (ప్రచారంలో ఉండే రసిక తా, నామీద. 

అవోటః ర్థులు వొట్టిపుణ్యాన్ని సాగించుతోచ్చిన దుప చారంలో న 

ఇవిడిఉన్న కళ్లూ. చేను జనానికి. న. రావడంలో. . 

కొంత్ర నవ్వులాట బయబ్టేరింది. . పెకి. చేసే 'వ్రచారంబక్టే. 

(అనగ్యా చెవులు చిల్లులుపజేటట్టు వాయించుతూండే రుంజాల్మి. 



60 = లోకోభీన్నరు చీః 

బే) జనబాొవుళ్యం నడుస్తుంది ' ఆ (ప్రణారమే నేర్పుగా 

చేసుగోవలసింది. అని నాఆంతర్యన్నే హితుడు నాకు కిటుకు 

చెప్పేసే ఉంచాడు. అల్లానే బోధించేవాళ్ళు వాళ్ళకి ఉంటో 

చ్చారు గావును. (పవారవివంయలో ఓడి కోడు తీసిపోయివాడు . 

మాలో లేనే లేకు. ఓం ప్రధమం చేను అరువుసొమూూూ లేర 

సొమ్మూ పెట్టి ఎన్ని కల్లోకి దిగానని ఓఅభ్యర్థి నన్ను వకడం 

(పారంభించాను. దానికి జబాబుగా వాడికి అల్లాంటి సొమ్ము 

లేనా దొరికేమా(క్రఫు పరప తేనా లేదనిన్నీ, వాడు కలిగి 

ఉన్న శాస్త ఆ స్తీకూడా అక్రమంగా వేసేసుగున్న దనిన్నీ 

చేను యథార్థం వెప్పెయ్యవలి సొచ్చింది. మరోఅభ్యర్ధి శ 
పలుకుబడి . లేదని ఆశ్షే పించాడు. వాడికి పలుకుబడి కాదు 

రాబడీకాని అసలు ఏబడిగాని లేదని నేనుఅనేసి వాడికి ' 

వాగ్యంధం చేసేశాను. జాతిముతాభిమూనాలు అల్ల ఉండగా 

శాఖాంతరాభిమానాలు తవ్వి పై చె కితోడి, (వ అంతళ్ళాఖకి. 

ఎవరు చెందుతొరో తెలిసేది ఎన్ని కల్లోనే) వాటిబలంతో చేను 

జనాన్ని. .నావైవు తిప్పుగుంటూన్నానని ఇంకోడు దండోరా 

సాగించాడు. -. ఆ మాత్రం శాఖాభిమానంకూడా ఉండకూడ 

దనేవాడు 'తనళాఖని. మట్టుకి ఏమంత ఉద్ధరిస్తాడూ, ఏడు 

వోరి క్టీ డాబు లూయుడూూ, వీత క నమ్మేరుగనకా - అంటూ వాడీ ' 

శాఖవాళ్ళల్లో (ప్రణారం చేను చేస్తి వాళ్ళు నాకు - అను 

. కరాలించకపోయినా ' వాడీ! (ప్రతికూలించేలాగ చేశ్సఛాను, : 

ములో. పోటీదారు. నాకు “తెలివి తేటలు. సున్నా అనిన్నీ, నేనే: 



గనక పదవిలోకి వెడితే అక్కడ మట్టి విగవాంలా కూచో 
వాలిగాని మరోపని చెయ్యడానికి చాలననిన్నీ అన్నా డని 

నాకు రూఢివార్త  కెలిసింది. ఒకరి తెలివి తేటలమిోద 

ఇంకోరు రిమార్కు. చెయ్యగానే ద్వేషం అంకురిస్తుంది; 

నెనశే 'ద్యేమం ఉంకే అది ఘనీభవించి. ఖాయపడుతుంది. 

అందులో నాఅంత 'తెలివిగలవాడిమోదా అవతలవాడి "కెలివి 

తక్కువ విమర్శ! నాకు చిరునవ్వు చక్కా. వచ్చింది. 

అమట్టున, అవతల అబ్బీ అక్కడక్కడ తన తెలివి గుమ్మ 

రిస్తున్నాడట, ఓఅంధజననూ ! మోసపోనద్దూ, ఆ అభ్యర్థి 

(ప్రవర్తన హేయం, వారిశీలం దుర్భరం, వారి వాలకం 

రాతసం, వార్ని . ఆపదవిలోనికి రాని సే దేశానికి కీడు 

మూడిందన్న మా+కేనూ ! - అంటూ ఎంతో బాధపడుతూ, 

శప్పవిసరివల్ల నేను రహస్య (ప్రచారం చేయించవలిసొచ్చింది. 

వేశే ఒక పోటీదారు నామీద ప్రతికూలప్రవారం చేస్తూ 
నేను ఈవరెకీ విజయానికి అఆశవదులుకున్నా  ననిన్నీ, నాకు 

విజయంకంకు అపజయం అంకేచనే ఎక్కువ మక్కువ అనిన్నీ 

స్యాపజయంనల్ల _ జీవితసమస్యా, మానవ స్వభావమూ 

గ్రహించదల్పుగున్నా ననిన్నీ, ఈమా=టలు పల్లీకులో చెప్పేశా 
ననిన్నీ ఉఇపన్యసించి. జనొన్నిి నావేపునుంచి ' లాగే 

నేనున్నా డని . తెలిసింది. అవన్నీ చస ల. ఊహా 

అనిన్నీ, నేను: (ఒకవేళ) 'అయినసొము bs నశించిన ఆ స్తీ 

ఉిడిగిన శ bb పడ్డ ae తగులడ్డ me ఆశవదలు 



కున్నా విజయంగసరించి ఆశవదలుకోననిన్నీ, అల్లా" నేను 

మైకికూడా అనేశా ననడం మాననికతేతంయొక్క. అజ్ఞా 

నానికి సరియైన ఉదాహారణ అనిన్నీ రూాడించేసి వాడి 

(పళారాన్నీ వాళ కళ్లుశాను, 

నేను నాలుగైదు సార్లనించి నిలబడి మాస్తున్నా ననిన్నీ 

అంశపట్టుదలా ఓపికా (పత్యతుంగా కనపరిచినా _ వోటళ్లు 

నన్ను ఎన్ను కోజాలకపోడం అనేది చేశచార్భాగ్యం అనిన్నీ 
రాస్తూ ఆ రచనలో ఎక్క డోఓమూల అ _స్త్రమానం ఒకే 

ఫలానావ్య క్రి నెన్గాలని ఎక్కుడేశా ఉందా, పదవికి ఒక డంటూ 

పు స్తెకశ్టువా డుంటాడా, అందుకని పాడిందే ' పాడరా 

“అన్నట్టు వెనకటి వాళ్ళనే ఎన్నుకుని తరుణం తగలెసుగో 

శండ్కి రకం విరాయిస్తూండడంలో సబ బుందని (ప్రకృతి 

చెబుతుంది, పాతీరకాలు పోవడంలో (శేయస్సుంది అంటూ. 

ఒక. (ప్రకటనలో దంవాను. దాంతో ఒకపోటీదారు చెల 

"రేగిపోయి, నాకు సమాధానం ఛాలా వడిసినట్టు రాస్తూ 

“అ _స్తమానమూా ' తెలివి సిశే ఎందుకూ, ఇంకోడికి బదలా 

యించు! ఎల్ల ల్లప్పుడూ డబ్బు నీకుటుంబానికే ఎందుకూ, తక్షణం 
'మరోడికి _ముట్టచెప్పు ! ఎల్ల కాలమూ పాండిత్యం నీలోనే. 

.ఎందుకూ ఇతరుడికి కం న్, ఇచ్చెయ్.! ఏళ్ళతరబడి. 

సారకర[ ల. నీలోనే. ఎందుకూ _ మరోడికి దఖలుపట్లీ స. 

అంటూ. రాస్కి' నామీద అతనికి ఉండే ఈర్ష్య ౮ యావత్తూ . 

కక్కివోసుగున్నాడు. - అధిశారరీత్యా, 'ఒళపోటీదారు. ఒత్తుడు. .. 



స్థాయిమా రినావో.కేపాట! re 

చేసి నా బంధువుల్ని కొందర్ని గుండకోడుతున్నా డని చేస్తు 

(పచారంచేశాను. ఆమిోదట నాబంధునులు వోటు ఎవరికి 

చేశారో" క నాకు తెలియ చెప్ప లేదుగాని, వాళ్ల ఉద్యోగాలు 

లేచిపోయాయి. ' కొందరు వోటర్ల 9 తాగించి మతిలేకండా 

భూసి ఆ మతిలేని వోట్లు నేను అర్జించుగున్నానని మరో 

వోటర్థి మొదలెట్టాడు. సరి ఆ అభ్యర్థి అసలే మతిలేనివాళ్ళనీ 

మతిగురించి సందేహమే శేనివాళ్లస్, చచ్చిపోయినవాళ్ళ సీ, 

మిథ్యాజనాన్నీ పడగొట్టించి తనపక్ష౦ _ పలికింపించుగున్నా 

డని నేను బయటపెళ్చేశాను. " 

' ఈకోలాహాలం "బహిరంగంగానే జరిగిపోతూంటేది. కాని, 

ఒంటరిగా 'ఉన్నప్పుడు. రా(శెళ్లు కన్ను మూతీడేదికాదు, 
అన్నం సయించేదికాదు, అన్నానికి చేశే తెలిసేదికాదు. 

ఒక్క-క,-ప్పూడు చిమ్మే సొమ్మూ పడే మాసిగలూ, చేసే 

వర్పాక్టీనా , బనాయింవే ఆర్టీ గరాలూ, పట్టుగునే కాళ్లూ, 

ఖర్చు" సెక్సే సోంతాలూ, ఇచ్చే వాగ్దానాల, కప్పెట్టుగునే 

లోటా. అభినయించే వినయమూ కప ప్పికివచ్చి, “అయ్యా ! 

ఎందుకో గదా ఈ హోమం ! చను చెల్లి ఎక్కడ ps 

అయిపో తానో గచా | స్వంతపనిమాని సంతలో జేరి. 

చెయ్యగల లోకపరివర్తన వఏముటో గడా! me 

ఒకానొక అజ్ఞాతః ర ణి గురించి నాజీవితం ధారాదత్త త్తం చెయ్య 

ఉనికి నా “ప్రస్తుతపు సంసారబాధలు వల్లా దిద్దుకోగలనో . 

గదా! ఈ నడమంత్రపు . గౌరవం. నిమి త్తం శ అన్నాన్తవ 
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అధికారం నిమిత్తం ఈమాయాడారి పరుగు నా శెందు 

కొచ్చిందీ ! అధమం ఈసొమ్ము, వ బీదసాదలశేనా ప్మాతక 
చూసి జానంచే స్టే తీరిపోయెది ౯ అనిపించి, నేను చారుమని 

వడుస్తానా అన్నంత విచారంకలిగి నేను పైకికూడా అట్లా 
కనిపిస్తే నాపక్షుం (శ్రమపడే కాసినిమందీకూడా ఎక్కడ 
మాయం అవుతారో అనే ఛభయంచొప్పున ఆ శోకం లోపల 

లోపలే కానిచ్చుగుని, ఒంటకిగా ఉన్నపుడే పూర్తికూడా 

చేసుగున్సి (ప్రజల్లో పడుతూండే వాణి, 

అంతలో శకం మారినట్టు అనిపించేది. (పతీ ఇతర అభ్య 

నన్ను చిన్నపరచడమా ! అల్లానా తీమ పెద్దరికం దాఖలా 

పరుచుగోడం ? నేనేం తక్కువతిన్నానా, తక్కువ తూగు 

తానా! మనిమ్వైనప్పుడు లక్ష లోట్టుండచ్చు, ఉంటాయి, 

ఉంకే !? చూసేవాళ్లు లేకగాని ఈ యితర అభ్యర్థు లం 

దర్నీ చుట్టబెట్టినా నాకు సమంకాగలా ? నావైఖరి గాని, 

రీతిగాన్మి చివరికి రోవుంగాని వ ఒకడికి ఉందీ ! నాసిరకాల్ని 

పెకి లేవనెత్తి నెత్తిన ధరించి పాలించ మని వాళ్లని 

హాయాంలో పెడితే ఆపథంగా చేశం తగులడిపోతూంకే 

మాసి చూసి ఊరుకో లేక 'రోషపౌరుపూలు .. అనాదినించీ 

ఉంటూన్న. వంశంలో ఉద్భవించిన మణిపూస వంటివాళ్ణి 

గనక. నేను ఇందులో (ప్రవేశించానుగాని, లేకపోతే. నాశేం 

పట్టిందీ. ! నా. నిలువెక్తున . ధనంపోనస్మేమ్యాాత్రం. ఇందులోకి 

జొరబడతానా ? అసలు నాలిక తెంపుగుంకే మాత్రం దర్శనం 
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వస్తానా ? అంతేరోషపూన్నీ హోలావాలాన్ని లాగ _ దిగమింగి, 
అను లూ అజ్ఞానుల్యూ అనామకులూ, - అనర్టులూ 

అయిన జనందగ్గిరికి వెళ్ళి వాళ్లని మన్నించి వాళ్ళని చేసి 

అని వోటుభిక్షు నోరువిప్పిఅడిగి, వాళ్లలో కొందరికి ఉత్త 

రాలు రాయించి,. జ్ఞాపకంచెయించి తేంటాలుపడడం ఎందు 

కంటారు ? భవ. స న్య _క్సినయ్యా ! నన్ను అసలు 

మోారు కాళ్లు పట్టుగుని బతిమాలు కోవలసిన మాట. 

అది మోకు కెలియకసోబట్టి ముందే చేను చేసిచూవిస్తు 

న్నాను. చేశంకోసం పతర మము చంపునో వాలి” అ 

జనానికి తెలియడానికి. " 

ఏజెంట్ల దగ్గిర్నుంచి వచ్చేటపా చూూసినస్సకు నాకు చాలా 

ఉపహార్ గానే. ఉంటుంది. “ఈడాల్గో మనపని మాంచి నిమ్మ 

కాయవాటం ౦గా ఉంది. ఇక్క-డమిాకు వోట్లు దొంగలదోవీడిగా 

వరస ర్షిస్తున్నాయి., సరిగ్గా లెఖ్క. శేల్చుగుచేసరికి నాకు తాడు 

తెగిపోతో ౦ది. నుంజేవజయం ! కడవము అభ శు గోలా వడు 

ఫూనూ 1 .మన సపెళపెళ వినేసరికి కొందరికి గుండెజిబ్బూ, 

కొందరికి . రక్తపోటూ - పట్టుగున్నాయిట. మళ్లీరాస్తాను” -- 
క్కడ అంతా నమ్ముకస్థులే, మోవేరు ఇక్కడ మంత్రంలా 

పనిచేస్తోంది. సామ్మువమైనా సరే జంకవద్దని తమరుఅన్నారు. 

చుమైనానరే అనినేను చిమ్మేన్తున్నాను. విజయం మనేనే 

చూస్తోంది. . ఈవేళ. గాకపోతే శేపాయిరి మనదగ్గిరికి వచ్చి 

కాళ్ల మీదపడుతుంది. బారు కాళ్లురెడీగా. ఉంచాలని హెచ్చు. 
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రిస్తున్నాను” - “ఈడోళ్లో పెద్దల్ని  దగ్శించాను. మిరు 

నిలుస్తున్నారని వారు ెగసంతోవపడి ముందునన్ను ఊరే 
గించారు. వారందరూ మనికిగశప్ప మరోమనివీకి ఒఖవోటు 
కాదు వోటులో ఒజ్టతొనేనా ఇవ్యంగాక ఇవ్యంఅని ఘోర 

(ప్రతిజ్ఞలు వచనంలో చేశారు. కొందరు వద్దు మరో అం 

టూన్నా విన Es సిద్ద ఒట్లుకూడా. పెట్టుగున్నారు. మనం 

న్నెతీరతాం. నాశ్రమ తమరు మరవకండి” - “ఇక్కడ 

చాలామంది తమవోటుషతాలు పంపడంఖర్చు కలిసిరావడా 

నికనే కాక ఆప్యాయంకొొద్దీ కూడా నాచేతికిచ్చే శారు. మనం 

అనుకున్న వాటికంకు ఎక్కువే చేతికొచ్చాయి. చేతికి అం 

దొచ్చిన సంతానంవాడికి విజయం దక్కక ఎక్కడికి 

పోతుంది” - “ఈ ఉఊళ్లోమనం అంక ఉండే ఉత్సాహానికి 

మేరలేదు. చాలామంది నిద్రాహారాలు విసక్టించారు. మనం 
మనజెండా వాలేశాం అన్నమా'ే! కడంపోటీదాన్ల రోడ్డుచ్చు 
గుని శంకరగిరి 'మన్యాలు అంకుశారన్న మాయు! మన 

దిగ్యిజయం జరపడానికి ఏర్పాట్లు మూరు చేసెయ్యా లన్న... 

మాకే! ఇప్పుడే చెయ్యండి, తరవాత సౌమ్ముకి ఇబ్బం 

చేమా !” 

అయినా. వైకి పటాటోపంగా నేను మాట్లాడి వ్యవహ 
రిస్తూ ఉంటోచ్చినా, | హృదయంలో నాకు చచ్చేభయం 

వేస్తూంటుంది. పోటీదార్లల్లో కొందరిదగ్గర 'నాజూకుతనం 

బొత్తిగాలేదు. రాడీల్ని కూలికిపెట్టి. ఎన్ని కలకిగాని, అసలుగాని 
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చేనునిలవడానికి పీల్లేకుండా కాళ్లువిరగ్గా] శ్రేస్తారేమో అని నాకు 

ఒజ్టరవ్వ భీతి లేక పోలేదు. కొందరు టన "తెప్పించి 

-లెసెన్సు పొందారు. పోటీలోంచి తప్పుగోక పోతే నాయిల్లు 

నున్న గా దోపిస్తాం అని కొందరు మె“ వేటులో చెప్పించారు. 

ఇల్లాంటివి నేను లత్ష్యుపెట్టను. ఒకవేళ వచేనా (గ్రహం 

వక్రించి మనం ఓడిపోతే నందారిరా భగవంతుడా అని 
భయం వేస్తూంటుంది. ఆమాట తల్పుగుంకే నో ₹శెండి 

పోతుంది, గుండె కొట్టుగుని దూకడం "మొదలెడుతుంది, వ్యాస 

ఆడదు. అయినా అదీ భరించవచ్చు. నాకంకు సర్వవిష 

యాలా పరమచశటలని దేశంలో ప్రసిద్ధిపొందిన మో పోటీ 

దారు ఎవడైనా నగ్గిపో తాడే మో అశ భయంనన్ను మరీ 

వీల్చి వీప్పిచేస్తోంది. ఆ సంగతి స్ప ్ రహలోకివ స్తే నాగుండే 

అగపోతుంది. అల్లాఆగిపోయినట్టు నామనస్సునాతో చెబు 

తూండండం నాకు స్పష్టంగా వినిపిస్తుంది, నాకు (పపంచం 

అంధ కారం అనిపిస్తుంది ఈ ఘోరాన్యాయం జరిగేటప్పుడు 

"దేవ్రడనేవాడుంకే ఇతరపనులు మానుకుని నాడా అనిపిస్తుంది, 

(ప్రజలు నన్ను (గహించలేక తేమ. అఖాతంలోంచి తేలిశేలమోద 

పడి వృద్ధిపొందడం ఎంతకాలానికో . గదా 'అనితోచి వాళ్ళకి 

రాబోయే దుసి స్థితి స్ఫురించి, నాకు చాలా వాడలువేస్తుంది. 

కాని నేను ఎంజెయ్యనూ? నాచేతుళోపనా ఏమన్నానా? జనానికి 

దురవస్థ | రానీకుండా. కాయడంకోసం నేకు. నెగ్గడానికి 

యత్నిస్తూంకే వాళ్లు కలిసిరాకపోతే వాళ్లకి అంలేశ్తాన్సి.! 
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వాళ్ల సిద్దాన్నంవాశ్లే తన్నుకుంటున్నారు? ఎవరు భయపడి 

అ o! 

సే జనాన్ని అల్లా అహోోరించనీండి, వాళ్ళ శే తెలు 

స్తుంది అనుభవించిన తరువాత ! ఈపోటీ వాళ్ళ ల్లో ఎంతెంత 

నీచత్యానికి దిశే వాళ్లున్నా రని తమడఊాహా ! కడంవాళ్ళంతా 

నాఅంత ఫామేదాగా పోటీ చెయ్యకపోకారా అనుకోడం 

పామరతగ(ం. రామరామ, నాపోలిక వాళ్ళకొస్తే ఇహానేం 

కావాలండీ ! అసహ్యం 'వేస్తుందండీ బాబ్మూ, వొర్టిఅధము 

అండీ ! అధమాధముడిదగ్గిర వోటుంకేవాడికి గాను అంది 

వ్యడం, వాణ్ణిశృంగారించడం -- ఛీ దిక్కువమాలినపన్లు ! ఒకడు 

సెడుకాలవలో స్పృహాలేకుండా పడుకునిడంకే వాడివోటు 
లాగి కడిగేసి పట్టిగెన్లాడు ఒక పోటీదారు! అంతకంకే అసహ్యం 

ఉంటుందా ? ఒకపోటీదారు వోటరింటిమోద కశ లం వేయించి, 

నోటులాగి క్షమించి అంతటితో వొళ్లో వొదిలిపెట్టాడు. ఎంత 

నోతో గమనించండి. ' ఎదీ నే చెయించానేమో చూడండి 
అల్లా ంటిపన్లూ ! చెయించలేశే ! చెయిస్తే ఆగు తారూ పిళ్ళా | 

పోన్కీ నాజాతకంగ్రహించి ఆయునాయం గురించి ఒకపోటీదారు 
వాకబులోఉన్నా ట్ర 'ఆపని ఎంతే హాయంచూడండి., నాయీజెంటు 

రై ంయ్యమని కార్లో పోతూంటే ఒకపోటీదారు తనకార్లో ఎదుళై ' 

మూాకార్ని విల్సిమంతాలు వెయించి.. ' మాయేజంటు రక 

ప్రవాహానై స్మారకం తప్పి పడిపోగా, ' హీపహిపహి అని నవ్వు 

మ. పై. రకం... dae చేగులు 
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బద్దలె మైకొస్తాయా రావో చూడండి. ర్మాతివేళ ఒక 

పోటీదారు వె శ్ర కొందర్ని తనపత్షం తిప్పుగుందాం అని 

(పయత్నించేటప్పుడు. ఒక్ శ త్రుపక్ష౦వా జెల్లి వొడిమోాద 

టనొంగళీ గిరనేేసి కేసి తీసెళ్లి కాష్ట్రాళ్లో పడుకో బెట్టాడట, 
ఎమిక్లు గుచ్చుకుని “నిద్రాభంగం అవుతుందనేనా చూడ 

కుండా. అధి ఎంత పాశవమో గమనించండి ! సరి ఒక 

పోటీదారు నుగవోట్లనిమి త్తం ఆడవజెంట్లని నియమించాడట, 

వకాడికొచ్చిందో చి త్పగించండి ! అబ్బే, = డో 

కొస్తు ౦దండీ | 

"మళ్లీ నాహంగుదార్ల లో బక్కొక్కకే వచ్చి జరిగిన 

సంగతుల గురించి . చెబుతూంకే ఆశ్చర్యం చేసిపోతుంది. ' 

ఒకాయన సు స్త్రీలోఉంటూ నాఅభ్యర ర్థితం విని టవీమని లేచి 

కూచుని, ఆనందించి ఆసు నస్తీరోశు" అనుకోండి. మూటకట్టి 

పదిలంగా మావాంగుదారు చేతుల్లోఉంచాట్ట ఎంతచిత్రమో 

చూడండి ! కొందరు పెద్దచదువులు. చదువుకున్న వాళ్లు 

“నావోటు మీటే. _తిరగక్క్లేదు, కడంవి చరాసుగోండి, 
నొవోటు మోకోస 0 మోదుక క్రేశాను? అంటూ... తేమ 

. దగ్గిరి కొచ్చిన. (పతీవాడితోటీ అ కాశ్లరిగేటట్టు. తిరిగిన. 

వాళ్లల్లో ఎవడికీ తమవోటురాల్చక మూలకూచున్న “మూగాడీ 
వరకే వేశారట, ఎంతవిరుద్ధ మో చూడండి! ఒక వోటరు 

 నాహంగుదార్ని కం. న సిగెళ్లి భోయినంా పెట్టి సత్క - 

రించి వోటిచ్చుగుని - పంవేశాడట ! అల్లాంటి. విపరీతపు జ 
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మనుష్యులు ఇటువంటి కాలంలోకూడా ఉండడ మనేది అపూర్వ 
విషయం. ఓ వోటరు ' నాహంగుదారుఎదట నన్ను తెగ తిట్టి 
(వాడు నావాడని ఎరక్క) తరవాత వాడు నావాడే క. 
తెలునుగుని నొచ్చుగుని ఆ సంగతి నాతో చెప్పడ్గని బతి 
మాలుకుంటూ లంచంగా తనవోటు మాకు పా లేశాట్ట ! 
వెధవతిట్లుతింకే తిన్నాంగాని 'శూరమైన వోటుని ప. 
చేసుగున్నాం అడే వాలు లేస్తురూ అన్నాడు నావాంగు. 

దారు! ఒక వోటరు దంపతుల్లో ముగుడు తనపెళ్లాం తన్ను 
అన్న (ప కారం న ల 'విడాకులకోసం యత్నిం 
చడం, విడాకుల ఖరీదు మరీజూ స్తీ అవడంవల్ల అతడు తమల 

పాకులే కొనేసుగుని ఇంటికిరావడం జరిగిందట ! ఎంత యిదిగా 
వస్తోందో చూస్కోండి ! వచేనా నియమాన్ని ఒక 
అభ్యర్థి స్వవిమయంకోసం భగ్నంచేస్తూ ఆనియమాన్నే మరో 

అభ్యర్థి bee నేరంచేశాడని (పచారం చేనుగో 
వలిసాచ్చే ఎన్ని కలకి జనం ఎందుక య్యా ఎగడ తారూ అంజు 
ఫలానాఅని తెలియనక కానేకపోడంవళ్లే ! ఇది అద్భుతమే మరీ ! 

ఆ దీక్షూదినాల్లో తప్ప నేను తరవాత మాట బాలా 
తగ్గించేశాను, మౌనం వహించానన్నా తప్పులేదు. ఫలితం 
ఇటవుతుందా అటవుతుండదా అటూ నేను గుణకారాలు 
వెయ్యనే లేదు. అయిపోయిం చేదో అయిపోయింది, దాన్ని 
“గురించి "బొధప డడం మానుకున్నాను. తిరగడంలో రోడ్డు 
| బాడి పడ్సి గుడ్డలు ఏ _గ్రపడ్డవ్పట్డంచీ శాహాయబట్టలమాదీ 
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ఇంది మనస్సు, అవి ధరించే వొట్టి. దొడ్లో చెట్టుకింద 

సలం బౌగుచెబించి రోజూ సాయింత్రం అక్కడ ఒక 

ఆసనం వేయించి చానిమోద కూచోడం (పారంభించాను. 

శూన్య భావంతో కూచోడంకంచు ఎదైనా నిర్మలభావంతో 
కూచుని తదేకంగా స్మరించడం మంచిదని నాకు తోచింది. 
సద్యఃఫలితం లేకపోయినా  ఉపాసనవల్లా, పునశ్చరణవల్లా 
ఫలం ఉండితీకుుతుంది గనక మరోమంత్రేం మరోమంతం 

అయితే అధికార అన్వయ ఆచరణ ల్లో "లేడా లొచ్చి "బెడిసి 

కొట్టి తుడిచేస్తుంబేమో అనే భయం చొప్పున, వోకేమం(త్రం 

అనుకుని యథాశక్తి జపం నిష్కావమంగా . సాగించాను. 

మనస్సు (ప్రశాంతం అయిపోయింది, నెగ్గినా నెగ్గకపోయినా 

నాకు సమానమే అనిపించిండి. ఓడిపోయినా నామనస్సు. 

ఎంతమాత్రమూ బేజారుపడదు చూస్కోండి అని జనానికి 

దాఖలా యివ్వడానికి నేను ఓడిపోయినా బాగుండును అని 

వంచింది. నేను తీరా న్గోస్తానేమో గదా అని భయ 
వెయ్యడం "మొదలెట్టింది. అల్లాంటి భయాన్ని కూణడా' పార '' 

'ధోలాను. చివరికి అనుకున్న -మోస్తరుగానే జరిగింది. ఒక. 
నన్మరంతి అభ్యర్థి విజయం . పొందాడన్నారు. ధర్మానికి 
రోజులు కావనుకుని నేను నచ 

% వ. % * 

 వోటరు నోటివ్వ డానికి కారణాలు అఫప్రత్యక్షంగా ఉండే : 

రకంని ఎవొ టవర్ల 'శెలుస్తూంటాయి.. అశేకనందర్భాన్లో 
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అనేకులు చెప్పగా వినబడ్డ కారణాలు కొన్ని యోా(కింద 

ఉన్నాయి: నాజ్ఞాతి లగాయతు _ రాష్ట్రంగరవాసివరకూ 

ఉండే జనంలో చాంధవ్యంయొక ్క. చేరుపునిబట్టి ఇచ్చాను తు 

బొడు ఛాలా చేశాడు -- అతండు గట్టివాండు — లక్ష 

కోశాడు మర్కి చేసి చేస్తూండి చఎయ్యబొయ్యేవాటిని గరించి 

ఉ తృరంరాశాడు - నాకు స్వంతదస్తూరీలో రాశాడు -- పాపం 

నాయింటికొచ్చి నన్ను చూశాడు -- నన్నొచ్చి చూసిన 

వాళ్ళల్లో "మొదటివాడు -- నన్ను బతిమాలుకున్నాడు - నా 

కాళ్ళట్టుగున్నాడు -- వోటిస్పే గాని అభోజనం పడుకుంటా 

. నన్నాడు - నాకడుపున ఫుడతా నన్నాడు - తన పిల్లాడికి 

నాజేరు సెడతా నన్నాడు నన్నూ చంపుగుతిన్నా డు - అనే 

కులద్యారా నన్ను ఊదరకొట్టి వేపించేశాడు - నాదగ్గిర కొచ్చి 
కాకిగోల -.:నేను ఆయన్ని ఎరగనుగాని మావాడు రాశాడు -- 

ఆయన ' మాలల్లుడిచేతే రాయించాడు - మా అధికారి దగ్గి 

ర్నించి. ఆజ్ఞాప త్రం వచ్చింది గనక చేను ఫలనావాంరికి నోటు 

వెయ్యకపోతే. నాఉద్యోగం. కాస్తా ఉఊకేగిపోయి చిప్ప చేతి 

కొస్తుంది ఫరవాలేదని ఇప్పుడు సలహా ఇచ్చేవాళ్లు . తర 

వాత కనిపించరు - నేను ఒకాయనికి (ఆయన చే శెవరో 

/ మరచిపోయాను "| క్ వాగ్దానం. ఇచ్చానండి, “అప్పూడు 

(| మాట తిరిగి 1 పోతే చాసంటుందా చెప్పండి, 'తిరుగన్నే రదు 

వ 'నాదుజివ్య ' అన్నాడు. తెలుగుబలి,' (అనగా తను సాధార 

. య అన్నమాట ప్రకారం: పోయే. _ నునివనిన్నీ, అధమం. 
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నోట్లసందర్భంలోచేనా అన్నమాట జరపగల అపర వారి 

శ్చందుడు తనే అనిన్నీ, కలియుగంలో సత్వ వారిశ్చం(దుడు శేని 

లోటు దీకొొంతేవరెకేనా తాను తొలగించాలని అనుకుంటూన్న 

సంగతి జనానికి "తెలియాలనిన్నీ చాలామంది అభిలాష.) 

ఆయన యెల్లానూ నెగ్గుకాడ్కు అందుకని ఇష్టం లేకపోయినా 

ఇచ్చాను. - ఆయన యెల్లానూ నెగ్గడ్కు అందుకని వోటు 

పషట్టుగు పొమ్మన్నాను - ఆయన మాంచిప్రతిభగలవాడు, అందు 

కనిఇచ్చాను -- ఆయన పాపం శుద్ధ తెలివితక్కు.వఘటం, అందు 

కనే పోనీ వం శాశ్వతం, “తెగ ముచ్చటపడుతున్నాడుు అదీ 

చూద్దాం భాగ్యమా వమిటి, నేను మానేస్తే ఇతని 

మందలో చేశేదెవడూ అని ఇచ్చాను - నేను “నావోటు వం 

జేసుగనోనూూ నాకు పనికిరాదాయి అని ఆలోచిస్తూ 

ఒక్టిక్లో మంచం నేను గుంటూం'ు ఒఅభ్యరి వచ్చి సాయం 

చేసిపెట్టాడు. తక్షణం, అడక్కుండానే అతడికి నావోటు 

ఇచ్చేశాను - నాకు అభ్యర్థులందరూ ముహామాటీలే అవడం 

చేత మనికి ఈవోట్యుపాలుద్ధం ఎక్కడొచ్చిపడిందిరా శ్నేమంగా 

కూరో్చంకుండానూూ, పోనీ యీవోటుని సమత్వ సిద్ధాంత 

(పకారం అర్థించే వాళ్లందరికీ ముందే సమభాగాలుగా పంచ 

డానికి పిల్లే దాయిరి, అని వారంరోజులు 'తెముల్పుగో లేక 

చాధ పడి (పతీవాడితోటీ వాడికే వోటిచ్చానని ప్రమాణ 

పూర్తిగా కోసేసి చివరకి కళ్ళుమూసుగుని వేనేసి పంపించాను - 

ఇల్లాంటి బాధ వడలేశే నేను కాగితం అక్కరకిరాకుండా 

ర్డీ. 



"4 ” లోకో భిన్న రుచి? 

అంశెలువేనేసి ఊడిరాకుండా జిగు రెట్ట అంటించేసి .ఎవరో. 
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చేను ఎవర్నీ ఎరగను, అందుకని ముందే సంతకంవేనే సెస్తి ఎ 

“కేనా అడిగితే పారెయ్యమని నాన్నేహితు శొకడికి పంపే 
సువాంగా నిద్దరోయాను. - "ఈరీతిగా ఉంట్రాయి. వి 

మూస్తే త. ఒక రికి ఇవ్వడానికి వకారణం అయితే ఉందో 

అదే ఇవ్యకపోడానికికూడా' కారణం అన్నమాట. అసలు. 

వోటు ఇవ్యడాన్ని గురించి కారణం గమనించడమే తప్పు, 

వోటంజే ఇవ్షంగదామరీ ! నాయిస్టం. అనే సితివచ్చి నప్పుడు. 

కారణం ఇెప్పడంకంకె అడగడమే. తప్పు. అందుకనే ఒక 

జ్ఞాని “వెయ్యిపౌనులు దానం చెయ్యడం శేలికగానిి, తనకున్న 

ఒకవోటు సార్థకంగా ఇచ్చి పని, జరిగేటట్టు. వెయ్యడం ఇవాల 

కష్టం ఆ? అన్నాడు. న్య క్రియొక్క- వోటు హృదయపూర 

కంగా జరగాలీ అంచు విద్యాధికులలోనే ఎక్కొ-డ లేని మారా 

ముళ్లూ , బయల్దేరు కాయిగద్యా, . _తక్కినవాళ్లల్లో ఇస్టాల్ని 

బట్టి విజయా లుంటాయా అని. కొందరు అనుమానిస్తారు. కాని, 

అక్కు నం తక్కువ 6 ఉంటుందని కొందరుఊోహిస్తారు. 



రేడియో-కబుర్లు 
౧ 

(1) 

నాదపసరణానికి భూ--జల-వాయ్యాకాశాలు తోడవుతాయి, 

ముఖ్యంగా మాననృలుండేది గాలిలోనేగనక వాయువు నాద 

వాహకంగా ఉంటుంననేమాట మానవులు గమనిస్తూండే 

విషయమే. పోనీ వాయువేగం వేరా, వాయువులో నాద వేగం 

వేరూ అయిన్సా జనించిన ఒక నాదతరంగాన్ని వాయువు తన 

ప్రకంపనశ క్షివల్ల మోసెయ్యగల దనేమాట రూఢి. అది 
అట్లా మో సెయ్యకల దేగాని, విశేవదూరం గడవకుండానే 

నాదంయొక్క_ పటుత్వం శ్నీణించి త్వరలో ఆనాదమే అంతరించి 

పోతుంది. (నాదానికి అల్లా శీణించేలక్షణమేగనక లేకపోతే 

భూగోళం ఎల్లప్పుడూ గందరగోళంగా ఉండవలసొచ్చేది గనక 

మనం విచారపడనక్క_ క్లోదు 1) ఒకవేళ; అల్లా అంతరించ 

కుండా నిలవగల సామర్ధ వ్ర నాదానికి (పసాదించాం అనుకోండి. 

అనుకున్నా, భూమికి సగంచుట్టు తిరిగిరావడానికి నాదానికి 

ఒకోపూటా అందుపై న నాలుగుగంటలూ కూడా ఇంకా చాలనే 

భాలదు. భూగోళంమోద ఉండే వయిద్దరి మనుష్యుల కెనా 

మీక్కి-న-- ఎక్కువదదూరం (భూమియొక్క అర్థపరిధి గనక) పద 

మూడు వేల మైళ్ళు వించదు. అటువంటి యిద్దరిలో ఒకడు 

మాట్లాడి తే రెండోవాడికి వినపడడం నాదబలానికి అతీతం గనక 

అసంభవంఅని మానవులు నమ్మేవారు. కాని మానవుల విజ్ఞా 
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నమూ అలోచనా, కా ర్యాచరణా, జీవితావసరాలూ పెరిగిన 

కొద్దీ, ఎవరో ఒకజ్ఞాని మరోపన్లోఉండి ఒక విద్యుద్దీషప్రయో 
గంలో గావించిన ఊపహానుమవూన బీజంవల్ల “శేడియోి అనే 

సంస్థ ఆవిర్భవించినమిదట, అసంభవం అని లోగడ అనుకున్న 

పన్కి సంభవంఅయినా పూటకాలంబోకుడా కాదనుకున్న 

పని “సెకనుయొక్క_ ఒక వీసభాగంలో జరిగిపోతూండడం 

విశేషనాగరికత లేనివాళ్ళకి కూడా పరిపాటి అయిననంగతి, 
అనగా రేడియో వచ్చి, వాయుదేవుడు వేగవిషయంలో ఎంత 

'వేరుపడ్డప్పటికీ ఆ “ మంది” పవనం గార్ని నాదవాహక [క్రియ 
లోంచి కొన్ని సందర్భాల్లో తొలగించి ఆపని తనువేసి 

దూరాన్ని జయించేసి దూర[శవణం సుసాధ్యం చేసింది. ఇక 

(పేషకస్థానంలో నాదోచ్చారణ చెయ్యగానే ఉద్భవించే నాద 

తరంగం, దాన్ని అనుసరించి సూక్ష్మూతిసూశ్ష్యూలతో ళు 

(గ్రాహిలో బయశ్టేరే విద్యు త్తరంగం, దాన్ని బట్టి ఉండే ప్రవర్గక 
తరంగం, అది పరివ రనకోశంలో పడ్డ మీదట పుక్ట్లే క్రమణేక 
తరంగం, తీద్యారా ప్రకంపనతరంగం, సాధారణనాతత్యం 

లోంచి మహోసాతత్యంపొందిన (పవాహకతరంగం, జాన్నించి 

కాంకవిద్యు_త్తరంగం, తత్పంసరణం, వై క్రియలన్నీ విలోమంగా 
నడవడానికి ఏర్పాట్లుచేసుగుని గ్రాహాకాన్ని అజే సృతిలో 
'మేళగంచి జనంకూచున్న ప్రతీస్థలంలోనూ అసలునాదం యథా 

రీతిగా సిద్ధించి సెకనురయొక్క.. వీనభాగంకరాు తక్కువలో విన 
పడడం - అనేటటువంటి తికమకలు “రేడియో అనేది తన: నిత్య 



శీడీయో -కబుర్లు ఖా 

కృత్యంలో పడే పొట్టు! అన ఎట్టు దీవకస్థానంలో ఉం జేనాదచోద 

కులు కూడా అటువంటి పాట్లు పతా. తక్కిన వాళ్ళు ఫలితం 

వినడానికి న న అటువంటివాటిని చెవిని పెట్టరు, 

(11) 

'శీడియోి లో విశేషాలు వమిటంశే  వినపజేదూరం పొడు 

.గునా కా _స్తతీగేనా లేకపోడం ఒకటీనూ నాదం భూమి 

అంతటా సెకనుయొక్క. భాగంలోనే చుట్ట బెట్టి . వినిపించడ 

మూనూ! ఇతర గహోలదగ్గిరికి భూమినాదం ఈయం(త్రంవల్ల 

వినివించదని చెబుతారు. వెళ్ళి తిరిగొచ్చినవాళ్ళు చెప్పేవరకూ 
అది ఒప్పుగున్నా తప్పులేదు. మనివీయొక్క చేశాభిమానం 

భూగోభాభిమానంగా మారడానికి అవకాశాలు కేడియోలో 
ఉన్నాయి. పరభాషలు. - వినేటప్పుడు అవి కూతలులా 

ఉన్నాయనీ పర గానాలు వినేటప్పుడు అవి ఒకటోరకం 

వడుపులులా ఉన్నాయని జనం అనవసరనిరసనం చెయ్యడంపోయి 

ఆ మానాదోలు వాళ్ళ వాళ్ళకి (శొావణయోగ్యంగాఉండే కవిత్వ 

గానాలుగావును అని సరిపుచ్చుకోగలగడ మే గొప ప్పసహనళశ కి క్తి 

గనక అది ేడియోవల్ల అభివృద్ధి అవుతుందని. చెప్పవచ్చు. 

భా-పీ కాక్క గానమేకాక, వ్రతేర నాదలేశ సముదాయం. 

కూడా హృద యాన్ని ఆకర్షి చి. అర్ల ర్భ దాయకం కూడా కావచ్చు. 

నని కేడియోలో తెలుస్తుంది. చదవడ్ంలోనూ (వాదుడంలోనూ. 

_అవసరంఅయే. శ్రమగాని, శ్రద్ధగాని, దీత్రగాని లేకుండానే ఆ 
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ఆమాటకొ స్తే అసలు చదవడం రాయడం తెలియవలసిన అవ 

సరం లేకుండానే, వకకాలమంబే అనేక మానవుల్ని జ్ఞానవంతు 

ల్నిగా చెయ్యడానికీ శేడియోకి సానుర్ల ధం ఉంది. శారీరక 

వమూనసిక్ ఆత్సికసందర్భాల్లో మానవజాతికి అవసరం, అను 

గుణం, అనుకూలం, ఆనందంగల ఏవిషయం అయినాసశే 

అరటిపండు ఒలిచినట్టు పినివించగల (పేజి శేడియోా చే, 

-శీడియో నిమి _త్రంఅయే సామ్ముఖర్నూ 'కాలన్యయనూ గమ 

నించి అందుకు త్వట్రుగా ఎంతమంది పామరజనం అజ్ఞాననిద 

లోంచి మేల్కొల్పబడ్డారుు. వాళ ళృళిజ్ఞా నపుమట్టం ఎన్ని 

అంగుళాలు . ఎసెకిఎగిరింది తలలు ఎప్పటికప్పుడు తేల్చ 

డానికి వీలైన రకంవి కావు. అసలు పాొమరజనం రేడియో 

లాభం పూర్తి ర్తి. పొందగలరా అనేజే మీమాంస. ఎందులో 

నైనా సే గొప్పవాడొచ్చిమాట ఆడినా, గానశా స్త్రి వచ్చి 

పట్టుపట్టిన్నా. రొదచేసినా, జనం వినడానికి (గాహకపు సెక్టలున్న 

చోట్లకి ఎగడ కారు. శేడియోలో మాట్లా డింతరవాతగాని, 

పాడింతరవాతగాని గొప్పవా ల్షైన న వ్యక్తు లుకూడా వెతికితే 

వీధీ. ' దొరెకితీరతారు. Sa _శేడియో. 
వినడం మంచివ్యసనం... నస్యం, కాఫీ = వీల్చడపువ్యసనంలాగో, 

టాకీమూడడపు (తెలుగుదై 'తేనిన నడపు). వ్యసనంలాగో, వార్తా 

పత్రికలు. చదవడపు. . (డబ్బుఖర్చుతనదికాకుండా ఉండేషర 

తుకి) వ్యననంలాగే.. .ఈవ్యసనమూనూ! అందుకని (శేషః 3 

భవనంలో. గంటల ప్రకారంాకాదు! సకనుల వ్రకారం- కందరు . 
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పనిచెయ్యాలి, అల్లానే లక్షలాదిజనం, ఇతీరపని (అగ్ని హో 

(తాలు చెయడంవంటివితప్ప) మానుకుని (గ్రాహకయం!తౌల 

చుట్టూ మూ "లి. -శీడి యూవినడం మంచినిషూ అనికూడా 

కోొందరుఅంటారు. కొన్ని ఇతరనిపషాలలో పడిఉంటూండే 

సమయాల్లో ఎవడైనా తేనదుఖాలు హాయిగా మరిచిపోగ 

లగడమేకాకుండా తనష్టంలేకుండా తననే. మరచిపోవాలి, 
శాన్సి ఇందులో అంతమట్టుకురాదు. ఎటొచ్చీ, విని విని విని 

వమివిన్నావు అని Bes అడిగినప్పుడు అన్నీ కొట్టుగు 

పోయాయి ఫలితం సున్న అనిగాని, ఓదాన్ని కీచాంణో 

కొకుయ్యగా ఒలక ఫలితం, “అది నేనే అనిగాని చెప్పునో 

డానికి చాలా .- అవకాశం ఉంది, జనానికి ఆదిలో: శబ్దమే 

'(పమాణం, మధ్యకాలంలో గంథప్రమాణం కావ్ సొచ్చింది, 

కాని మళ్ళీ వ్రష్టూుడు శబ్ల ప్రమాణంలో పడేటట్టు కనిపిస్తారు. | 

శేడియో అనేది పటతికలపాలిట ఇటీవల పుట్టిన 'దుడుకుసవితి. 
అయినా “డేక్రిిఅనగల పతికలుకూడా * “వాతి  ట్రనగల్ల జేడీ మా 

దగ్గిర నో ర్నెత్తలేవు. ” కనబడి. వినబడే. నాటకలోకంయొక్క 

వినబడే సగం చెక్కని -శీడియో స్వాధీనపరుచుకుంది.. ఈ. - 

"చెలివిజ్ఞన్ , ఆతక్కి_న. కనజఒజేస గంచెక్కనీ దఖలుపరుచుకో. 

: బోతోం ంది. చెల శేగుతూన్న టాకీ తాం. ఇమ్ము 

: కట్టి వంగే నే seed ఉండనేజింది. మ. 

he వినివిస్తూ ' పనిచెయిస్సే స క ఎకువ వనీ న 



చెయ్యగలుగుతున్నారని తెలుస్తుంది, 

శేడియో "సెట్టు పీఫుమోాదపెట్టి ఆవుల్ని పాలువితికి తే 
మామూాలుకలకు ఎక్కువగా పాలిస్తున్నాయని కనిపెట్టారు. 

అట్లాకాక, మామూాలులభో తన్నేరకంవి ఇటువంటప్పుడు 

ముందుకుమ్మేసి ఆవెనక తన్నేసినా ఉభయ(కాకుడా రేడియో 

సెట్టుకి (పమాదం ఉండననిరూఢిగా చెబుతున్నా రు. 

"రేడియో శక్తి బలాన్ని బట్టి చెట్లని కోరిన్నసైజులో పంచు 

తున్నారు. 

చేడియావల్ల కుదర్చగల రోగాలకంెటు వచ్చేరోగాలు 

ఇాలాతక్కు వే అనేసంగతి పరిశోధనవల్ల 'లేల్పారు. 

ఒకవ్య క్తి వదోయం(త్రం కేసిచూస్తూ, కనిపించని జనశ తాల్ని 

గురించి చారిమెప్పువగై రాలు తనకు అందే చిక్కులేకుండా, ' 
హృదయం నిప్పి హృదయంగమంగా నాదంచెయ్యడం ఒక గొప్ప 

కళ అని ఒకమహావాదంలో ఒకపార్టీ 'దెబ్బలాడగా, అది కళ 

కాదు కేవల (ద్రుత(ప్రకృతిక మే అని ఇంకో పార్టీ ప్రతిఘటించారు, 

జనంఎదట ్రత్యత్షంగా నిలవబడి _నెగ్గలేనివ్య క్తికూడా 
శేడియోలోంచి ఉపన్యాసవాచికంగాని గానంగాని చేనేటప్పుడు 

వినేజనం తమ ఇష్టాయిస్టాల్ని బట్టి గోలచేసినా, గొల్లుమన్నా, 

తనుమూ(త్రం వమానక్క శ్లేదు, సయించకపోతే జనమే మాను 

కోవాలి, 

ఒకళ్ళని వారి పక్కింటివాళ్లు తిట్టేటప్పుడు ఈ కాలంలో 

ఆ ఒకళ్లు మళ్ళీ తిట్టనక్కన్లేదు. తమరి శేడియాగసెట్టు విప్పి 
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ఆ క్షణంలో దొరికే పర "దేశపు ౫ చ్యాండులాంటిన పెస్టేసీ తప్పు 

. గుంగుసర్తి అవతలచాళ్ళతిట్లు ఠక్కున కట్టిపో తాయి, 

ఒకవేళ పకింటి వాళ్ళు కోపధారిచాప కై, పిళ్లు విరామం 

. శేకుండా "రేడియో వెయ్యడంవల్ల తవురు “కోపంలో 

మరీ శెచ్చిపోయ్యి వీళ్లని సరసం చాలించండని కోఠార్కా,. వీళ్ల 

గంటకి రూపాయిలాంటి కేబు మాట్లాడుకుని, ఇచ్చిన డబ్బుని 

బట్టి ఎన్ని గంటలో ల్ఫ్ట చేయించి ము అపడానికి. 

శెగించవచ్చు. ™ == a 

_. శేడియో నాటకాల్లో నటులు . కాగితాలశేసి, య 

నాటకాన్ని "పెదవుల్లో గిరవకెయ్య డాని! ఏలుంది, మామూూ . 

లుగా జీవించే నటులు . వచ్చినముక్క_లు. ఎల్లాచెప్పాలీ అని. 

| బాధపడితే -శీడియోనటులు. “వమి. ముక్కలా చెప్పడం అసి. 

ఆజేటప్పుడే కళ్ళతో తడంముకో ..వలసిన 'అవసరాలు కలనచ్చు.. 
శేడియాపక్షు కార్యక్ర మం ms అచ్చుకొట్టగా. అది" 

' ఆంధులికి అవసరం లేకపోయింది గనక 'ఇతరభామల వాళ్లకి 

మూడు నాలుగేసి. . శేడియోనే నేవన్లు-. -పడ్డతరువాత, ; ..వకంగా . 

_మహాంధా శేడియోన్టేమన్ పురమాయిస్తారు అని; గహీంచుకుని, స్ 
_ అది వీరా. కట్టాచ్చేసరికి వజళ్లోనూ: లేక. ఏఊరు సమీపం. 

“లోనూ అని: యథాప్రకారం యీ 'జెబ్బలాట: రావచ్చును: 

“నక్క ' ఆపనిమిోద... Sy ఆధా! నడుంకట్టి. ని క్ష 

mt వినపడుతుంది... 
: శేడియోపాలకులకి.. స “.న్నందికో? పే "జ = 
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బట్టి "శేడియోలో ' మాటకిగాని పాటకిగాని ఆహ్వాన పున 
రాహ్య్వానాలు ఉండవచ్చునని అంటారు. ఒక్కొక్కపాటో 

మాటో అయింతరవాత్య చాన్ని జనం ఎల్లాభరించినా, 

అది అద్భుతంగా ఉండేసినట్టు మైవారికి ఉత్తరాలు కురవాలిట, 

కురుస్తూంటాయి, అనలు గ వేశ్వేరుగాఉన్నా ఫరవాలేదు, 

ఉంటూండవు. వేశ్వేరు ఊళ్ళనించినెల్లినా మతీలబుఒక-కు 

అవడం చిత్రం. ఒక్కొక్కప్పుడు ఆఉ త్తరాలురాసేవా వాళ్ళు 

అందరూ - ఒకేరీతిగా పొరపాటుపడతారో (౫వాపాటో, 
యన 0, .ఆ అసలుగాయకుడుగాని “మాటకుడు” 
ని వీల్లేక నియమించిన ప్రకారం వెళ్లి పాటగాని మాటగాని ఆడి 

ఉండకపోయినా, ఆ జరగని "కార్యక్రమం అద్భుతంగా జరిగిపోగా 
తమరు వినేశాం అని ఉత్తరాలు దిను రిస్తూంటారు. ఉత్త 
రాలవల్ల వం నిర రయం అవుతుందయ్యా . అంశే లిఖతసాశ్త్ష్యుం 

గదా! శబ్దం చేసే శేడియోకి శబ్దసాత్యుం పనికిరాకపోడంలో 
అశ్చర్యంశేదు. 

.శేడియోనే ష౯ 'పాలకులచర్య వాళ్ళవుణ్యంచొప్పున 

మహానిరంకుళం' 1! అనగా మ శేంలేదు. వాళ్లే. అనాలి జనం 
వినాలి. కుంయికంయి. మనకూడదు్కు . అనలేరు... "మొరలు 

వినిపించవ్ న రచనలు. పత్రికలకి పంవితే, వారికీ వారికీ వవేనా' 

చేటీలుశావచ్చు చూడండీ ! అంచేత ఆ రచనల్లో కొన్ని కొన్ని 
:ఆవాక్యాల. దగ్గిరికొచ్చే సరికి. సిరా నుంచిరక అది కాకపోడంవల్ల 
కాగా కాగితానికి కి అంటుకోవు. “కాని నిరంకుశ శ్వాని! 



శీడీ యోకబుర్లు. . 

శాలం వుంది. “ప హర్ హిట్లర్” ని మొట్టికాయ వేసే పైవాడు 

“హిజ్ హిట్లరు”' ఉండితీరళాకు క్షు అ మాం డాక్టర్ సీ 

జెంటు ఒకసారి “డిన న్నర్ ష్ మధ్యలో "సెలవిచ్చారు. ప 

లోని ఎలక్టి కక ఇంజనీరు - డాక్టరు సీల్ మాకే హాప్కిన్స్ అనే 

ఆయన ఒకచిన్న యం| త్రం కని పెట్టాడట. అది త్వరలోనే 

అక్కు కానిక్ష్ వస్తుందట, అది (ప్రతీశేడియో సెట్టు! పెట్టవచ్చుట,' 

దాల్లో ఎవరు మాట్టాడినా తక్షణం అమాట భేష్ అన్నా సీ. 

స్టాఫ్ అన్నా సే ేడియో చోదకస్థానంలో వినివిస్తుండిట. 

అప్పుడు అన్ని (గాహకశేడియోల వాళ్ళుకూడా. తమ ఆనంద 

విచారాలు ఒకేసారి వెలిబుచ్చి రాట్టాయినా (వేవక "డియో . 

స్టేషన్లో పనిచెయ్యడంగాని, దానికి సమీపంలో ఉండడంగాని 

కంచరి ఇబ్బందిగానే ఉండనచ్చుట. కాని ఒక మంచిలాభం . 

ఉంటుందన్నారు. రేడి యాె ట్లు ఎంతేమందికొన్నా రో అంతే 

మందీగనక మెచ్చడ మో తట్టడ మో శానిచ్చే సరికి సెట్టు ఎన్నీ, 

= లెఖ జనాభా లెట్టక ౦కొ స స ల. 

శెలిసిపోవచ్చుట 1. =. శ 

. రాత్రివేళ కాన్ని శేడియోసె సెట్లలోంచి పష మాటలు క్ర ంపు' 

కొడుతున్నాయని అంటారుగాని, మనం ఈకాలంలో అల్లాంటి 

మాటలు నమ్మకూడదు. me tee CE - 

.వినేజనం తమకు "తెలియంది. గంటనే పప్ప భరించగలకుగాని. 

ఇరగ నేది పావుగంట భరించలేరు. సంగీతంలో మాటలకి. అన్థాలు 

ape కయనా.. తెలిసినట్టు, అనుకోవాలి, " | శాగాలకి టా. 
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అడగకూడదు. ఇక, పదరచనలో మాటలకీ అర్థాలు "ఆలి 

యాలి లేకపోతే ఉచ్చారణే అడ్డిపోతుంది. అర్థజోక్యంలేని 
రచనలో ఆనందం అనుక్షణం కలిగించవచ్చుగాని, శలిసే 

మాటల్లో _అనేకులకి ఒకడు చెయ్యగల మహళోపబేశం ఈ 
రోజుల్లో రోజూ. ఎక్కన్లోంది నస్సుంది కొ త్తదీ! అందుకని, 

"డి యోకవిత్వంవిలవ శేడియోగానం విలవలో దశాంథం 

కూడా ఉండదు. 
జేబులోకి సరిపోయే శేడియోసెట్లు పాతోేేసిళూపాయలకి. 

వస్తాయని చెప్పుగుంటూాండడంవల్ల, సగం కేట్టు అయింతర 

వాత సినీమాకి వెళ్ళి ల్లినట్టు. అప్పుడు మనంకూడా ఓసెట్టు 
'ఫొనుకో లేకపోతామా.. అని కా లోపల లోపల 

కుట్రలు పన్ను తున్నారు. “| 

' జేబుకేడియో అయింతరవాత చెవలరెడియో బయల్లేరుతుం 

దని ఇంకా మరికొందరు చెవులు నిక్క_పొడుచుగుని ఉన్నాడు. 
వాళ్లు. అనుకునే? సెట్టు అయిదురూపాయితే. చివరకి ఎల్లానూ . 
'వినవలసింది చెచేగనక ఆసెట్టు విశే తగిలించెయ్య చ్చు, కుండ 
'నాలూ' తమ్మెట్లూ లాగ! ఒకెవికే అయితే అసహ్యంగా ఉండ 

వచ్చు గనక, శెండుచెవలకీ -_ ఒకటి స్వటేశవార్త రృలకీ. "రెండోది 
విదేశ కార్యగ్ర మాలక్తీ “అని వెట్టుగుం చే. బాగుంటుందని చెబు" . 

: తున్నారు. . ఒకవేళ వాటి బరువువల్ల చెవులు పీర్ల గ్ధంఅయినా . 
ధ్రన్తుతం పూర్లక ర్లాభరణాలు .ధరించేవాళ్ల చెవలక మ ఎక్కవ | 

:దీరర. ౯ 0. కావన్స్క్టీ 3. అసలు ర్ధ్యశ్రధత్యం. క్రమేకీ వృద్ధశ్రవత్వంలో : 



లేడి యోక బు ర సి 

పడి మిక్కిలి చె వై భవంగా స. కొందరు అభయం 

ఇస్తున్నారు. 

ఒక వేళ, "బులీవిజ్ఞ కకూడా ఈలోపులోనే (పచారంలోకి 
వస్తే తక్షణ మే--అనగా ఇంటి"టెలివిజ్ఞ ౯౫ సెట్టూ, కేబుెలివిజ్ఞ ల్ 
సెట్టూ, కంటి'కెలివిజ్ఞ లా సెట్టూ, అంటూ కూచుని కాలంపాడు 

చేసి పారెయ్యకుండా, మొదట్లోనే. గ్ర ళ్ళ సెట్టు (పచారంలోకి 

తెచ్చేస్తారని చాలా నమ్మకంగా తున్నా ద. ఇదివరశే. 
మానూాలు కళ్ల జోడు ధరిస్తూన్న వాళ్ల విషయంలో అర్ధ 
చంద్రాకారంలో అడ్డాలు కేటాయించి, = చె మై అద్దాలలోంచి చూసి 

నప్పుడు ప్రత్యక్షయాపాలూ అడుగుఅన్హాలలోంచి చూన్చే అవి 

"బలినిజ్ఞ న్ 7 సెట్టువి గనక, పరోక్షరూపాలూ వక ముహూర్త రంలో 

కనిపించేటట్టు. చేస్తారనిన్నీ, అప్పుడు ప్రత్యక్ష పరోక్షూలుగాని, . 

లేకపో తే పోనీ సగుణనిక్షుణబ్రహ్మల్ని గాని (పతీ Sa . 

చూడవచ్చుననిన్నీ, పైన వాడిష్ష ప్ట్రంలనిన్నీ, తెలుస్తుంది, ' వ 
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ఒకనాడు ఒక రైల్వే సంధిలో 3 లెక్కి కూచున్నాను. 'వెడుతు 

న్నానో నస్తున్నానో ! - బహుశా వస్తున్నాను గావున్కు అవు 
నవును వస్తు స్తున్నాను. ఇక డౌన్! సాయంత్రం పొద్దుబాగా 

వాలిపోయింది. ' కిటికీకి చేరుప్రగా ఒకమూల కూచున్నాను, 

కాస్త ఉ మ్మేసుగున్నా వేసినా ఎప్పటికప్పుడు మారిపోతూ 

న్నట్టు గోచరించే పొలాలూ గటా మూసినా ఇదైనా, శూన్యం 

సి సిడానిస్తూ ఆలోచించుగున్నా నిద్దరోయిన్సా కిటికీదగ్గిరనా 
ఉంకేనే నయం అని (ప్రతీవాళ్ళకీ ఎమోగానిి నాకు అని 
పిస్తుంది. ఎక్కడి కక్కడికే ! ఆ ఉన్న దిక్కువూలి చెరలో 

ఆ. కిటికీదగ్గిర జానెడు సలం దొరశడం కొంచెం స్వాతంత్ర్యం, 

ఆవేశ ఖాళీగానూ ఉంది. అన్నట్టు అప్పుడు ఇప్పటంత శైలు 
రద్దీ లేదు అక్టెంటూ లేదు వేళ్ళాడ్డాలూ లేవుగా! పెట్టిలో 
జనం ees ఉన్నారు గాని, నన్నెరుగున్న వా ఇెవరూ 

: మాత్రం లేరు. అయినాసశే, నా వార్తాషగ్రిక చేను పెకీ తియ్య 

లేదుః తీస్తే మ్ష్లోభ వమిటంకే మనల్ని ఎరగని ఆంధ ధనికులు 

“i కూడా చేపరు. 'ఒఖ్కమాటు కోరి దానంప్ట్రి చదువు తొశే 

| కాని. 'మానసిక త్వుద్చాధ పరాయివాడి ' ఖర్చుమిద తీర్చు 

' గోడం అధమాధమం అనేసంగతి అలోచనే చెయ్యరు. మరి 

జృుస్త స్తకాలు. పెకితీసి నా అంతే ! తెలుగునై కే, తెలుక్కి- దిక్కు. 

లేదు. గనక్క.. అడక్కుండానే తీనుకోడానికుణా. ఇతరులకి 
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వాక్కు_ందిట. ఇంన్లీ షువై లే ఇతరులు అడిగి మర్యాదగా 

బలవంత పెట్టి గడుసుగా చదువుకుని తమరుదిగి వెళ్ళిపోయే 

దాకా మాతం అప్పే పెట్టుగున్సి వందనాలతో వాపసుచేస్తారు. 

అందు కని వింతభావలో పుస్తకం చూస్తూండడం తెలుగు 

భో కర్తవ్యం. సరి, ల్లో చదువుకోసం అంటూ భాష 

లెక్క_డ చేరుస్తాం గనక ! ఆ మామూలు పుస్త కాలే అట్టలు 

వేసి మాకెట్టుగుని ఎల్లానో తంటాలుపడతాం, వమైతేం, 

వైన్లో పుస్తకాలు విస్తారంగానే చూడచ్చు, చూస్తూంటాను. 

సరి ఆరోజున, ఒక ఉన్లూ గణితం గావును పైకి తీసి సంచీ 

కట్టులోంచి ఓకిల్లీ కట్టి వేనేసుగుని పుస్తకం విప్పి చూస్తూ 
కూచుంటిని గదా అవతలకాను ఎదరకిటికీ దగ్గిర చే నెప్పుడూ 
ఎరగని ఇద్దరు వ్యక్కులు నాపుస్తకం సై అంచుమోంచి నాకు గోచ 

రించారు. ఒకఅతను వేనుమోసంతో సళాకుగా ఉంకు శెండో 

అతడు కుదివుట్టంగా ఒఖ్యర వ్య విప ళ్ళ బన్తాలా ఊోరుకోడ మేకాక 

ముక్కు.[కింద నక్కు-ల్లాంటి పరకమోసం కూడా పెట్టించాడు, 

మొదటి అతడి జుట్టు కోతకొచ్చి వాలిపోయిపడుకున్న పైరులొా 
ఉంచే శెండో అబ్బిది ఖరాగా ఉంగరాలే. మొదటి ఆసామి 
దగ్గిర కొరడాఉంది ెండో ఘటందగ్గిర మెలికిలు తిరిగిన 
కొంకి బెత్తం ఉంది. ఇద్దరూకుడా ధూమపానం చేస్తున్నారు, 

వాయువు నోటితో (గ్రహించి యథాశక్తిగా కుంభించి 
ముక్కుతో వొదిలేస్తూ వేదోక్తంగా వాళ్ళు చేసిఉంశే 
వాళ్ళరోగాలు వారించి వాళ్ళ శ్షుద్భాధకుణా తగ్గిపోవలిసించే 



గాని ఆచరణ యావత్తూ అక్షురాలా యథావిధిగా ఉన్నా, 

అప్రత్యక్షనాయును బదులువొ_స్తవిక ధూమం వాళ్ళు స్వీక 

 రించడంవల్ల ఫలితాలగురించి నాకు సంబేహాం తోచింది. చఛ, 

నేనెవణ్ణి వాళ్ళఆనందం కాదనడానిక్రీ _విమర్శించడానికీ అను 
కుని నేను war పు స్తకంచదువుకోడం (ప్రారంభిద్దాం 

అన యత్నీంచేసరికి సశ్లాకుఅబ్బాయి నాకేసి చూస్తూ 
విప్పళ్ళబస్తాని మోచేత్తో మెల్లిగా రెండుమూడుసార్లు అద 
మడం మొదలెట్టాడు. ఇదేదో (గంధంలా ఉందనుకుని, నేను 
కిటికీ శేసి తిరగి ముఖం పక్కకి 'పెట్టుగుని వాళ్ళు వ్యవహరించు. 

కుచేటందుకు లైన్ శ్రీయర్ ఇచ్చేశాను. అనగా. వాళ్ళసంగతి 

కనిపెట్టడానికి వీలైనంత లైన్క్లియర్ ! వాళ్ళు చేసుగున్న 

సంజ్ఞల్ని బట్టి తమరనుకున్న మనిషి నేనే అయినట్టు వాళ్ళు 

ఖాయపరుచుగున్నారని నాకు. అనివించింది. వాళ్లు మన 

స్సులో ఎవర్నో అనుకుని నన్ను చూచి. పొరబడుతున్నా రని 

కూడా నాకు వెంటనే బోధపడింది. వాళ్ళ చేతుల్లో కర 

లున్నాయి. ఉంచకేం. రెలుగడా. . కాస్కీ మనమూ. వాళ్ళకి 

ఆశాభంగం కలక్కు.ండా నాళ్ళకోరిక (పకారమే నటిద్దాం ఒక 

“వేళ కర్శవకశం వేత, వాళ్ళు కర్రలు తిరగేసి ' వాదతమకంలో 

మన్ని 'రుంజావాయించినట్టువాయించే ముహూర్త ౦ రాగానే 

నిజం: చెప్పేద్దాం: అని నే ననుకున్నాను. . నాకు బోధపడేటట్టు : 
వట్టకనా న ముందు. ఈరీతిగా. ఉపోడ్జాతం. ప్రారంభించారు; : 

+. స్ ర అల్లా న. వదర్యా “మొహం "ఈడిచి కనుక్కుందాం” 
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బరా ఉండరా, నిమ్మణం. 

స - నిమ్ముణం ఏమిటా, చీశేస్తాను భయమా? వం 
జేస్తాడు ? = 

బ - దొరికాడు. ఇప్పుడేం. క ! అయినా 

సశేనిదావించు, ps | 
స -- నేన్నిడానీంచనా! మాటాపడి, ఛ్రాన్సూ వొదులుకుని 

నువ్వు కూచో | 

బ -- అబ్బ! ఏమనిరా అడగడం | 

ర - సే, శెస్రుం చెప్పినట్టుంది, . 

బ -- మనకి కీ శాస్రం రాదుగా మనిది కళగా 1. 

స.- అబే మాకళగురించి ఎందుకు విమర్శించా ప 
నిరుత్త త్తరుడై ఉఊరుకోకూడ ' దంటాను, 

 బడాకశి గనకనే విమర్శిచా నంశే. ! జే 
సీతాఖ లేమిటి, నువ్వెవడవ్. అని అడుగుదాం. 

జ ae కళావిమర్శకి కూడా. క టా 

టు పతీ వాడూ పనికొస్తాడం'కే 1 Mrs 

+ స= సరిసరి. .. నువ్వప్పుడే వై రెదగ్గిర “వశాలీ. పుళ్ళు న 

గున్నావా. ఏమిటి ! న .. 

ళు లా - కాదురా | | విమర్శకుడికి వాక్కులున్నాయ గనక్క | 

Rane సాధించుగున్నానని. ఆయనంశే Lie : 

స = విమగ కుడికి. వాక్కు లుంటా. 'యన్నమాట' నీజమేకాని . 

నవ్వు విమర్శకుడ వ వని. నీతో ఎవరు చం మనం. అంటే యే! 



9 లోకోభీన్న రుచ; 

బ - మంచిరోజు చూచి నేనే అనుకున్నానని ఆయనంటే | 

స - అయినా స చెడ్డరో జొచ్చింది, జవాబు చెప్పాలని 

మనం అంటే! తీరపోదూ ? నువ్విక్కడే కూచో మోూోనమేషూలు. 

లెళ్క_డుతూ ! 

అంటూ సళాకు నాసరనని వచ్చి కూచున్నాడు. బస్తా 

అబ్బాయికూడా అనుబంధం చేత శ్రార్యం తెచ్చుగుని నచ్చి నే 

కూచున్న కానులోనే ఎడటి చెక్కమిాద అధిఫ్టించాడు. 

స - (నాతో) ఎందుకయ్యా, మికు మామిద ఈర్థ్యా! 

అని (కొరడా గుక్పిడిలోంచి కమ్మెచ్చు లాగాడు. ) 

నాకిస్తీ వసంతం నామోదగాని, వాళ్ళమిదగాని పడకుండా 

నేను నోరు పై ఇక్క “చేదు అనడానికి యతి ఇంచి (బ్రహ్మాండం 

మోద “లేడు ఖా దాన్ని ఉచ్చరించి నాహృదయంలో 

ఈర్ష్య ఎంతే మ్యాతేమూ లేదని ఇంకొ స్సష్ట ంచెయ్యడానికి 

చెయ్యితీప్పి, మీరిద్దరూ ఎవరు అని అడగడం వ్యక్కం అయే 

“లాగు ఒకరితరు వాత ఒకర్ని చూపిస్తూ, కుడిగుప్పిడి ఊగించాను. 

- (బస్తాతో) చూడరోయ్. ! ఏడి ఫార్సు. మన్ని ఎరగనే 
కట్ట యయ. | 

ఖు  సరక్కపోడం వం as sees ఎరుగును, 

న = మామోద  అన్ఫతాలు.. "రాయడానికి నీకు మేం చేసిన 

yea ఏమిటయ్యా? ల = 

. we పైకిపెట్టి) pe గొవ్పవాడ్డి నాకు. 
“హాకురిడి న. సజ we We 
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స - అయినా సశే మామిాద నీఅభి పాయం కావాలని 

"దేశం ఎప్పు డేడిసిందీ? 

నే - (పై కేచాస్తూ) నీకళ ? (అనేమాటలుమా త్రం పలక 
గలిగి, “కావాలని మట్టుకు "దేశం ఎప్పు డేడిసిందీ? అని అం 

అయేట్టు సంజ్ఞ చేశాను) టు 3 

క నీకు ఒఖ్క_డిక్టీ ఇ బాగుండక పోతే వం కొంపముని 

క ie  బాగుండకూడదంటూ శాసిస్తావా ? 

ఇష్టంగా భోంచేస్తూన్న వాళ్ళ దగ్గిరి కెళ్లి పదార్థం ఏడిసినట్టుం 

దంటూ కక్కుగోడం ఎందుకూ తిననివాడ్యూ ేచిపోకా?? 

పల్చసల్చగా ఉన్న జనంఅం తా మేంకూచున్న భాగంలోకి 

వచ్చి సర్దుకున్నారు. వాళ్ళిద్దరూ నన్ను శశాయిస్తూంశే నేను 

క్రిఖ్రీత్ో పాటు సీల్లు నముల్తున్నా నని తక్కిన వాళ్లు అభీ పాయ 

పడుతూన్నట్టు నాకు గోచరించింది. నేను తగ్గసమాధానాలుచెప్సి 

వాళ్లని తెగ్గాల్చాలని నిశ్చయించుగున్సి గర్జించి సకిలించి కిల్లీ 

యావత్తూ ఉమ్మేశాను, ధిక్కు.మాలి ఈదురుగాలిమూలాన్ని 

నా మొహంనిండా చినుకులు పడ్డాయేమో, కల్గుకాడా కలిక ౦వేసి: 

నప్పటేకిమల్లే ఛ్ గుమన్నాయి. నాకునిజంగా మనిమీకొచ్చినంత 

సం వచ్చేసింది. అ pa నేను. గాయ, ie 

- వీమిటండీ మ్రు నన డీశేడీ? 
= మాక ఫబిరాద అసంపూర్ణ రగా ' అసందర్భంగా. య. ర 

సిగ. కకం అర్థంచేసుకోకుండా మిరు ఎందుకు. 

.శాశారనీ, We ల 



cc మో 

చే నేనమా  రాయలేబే! 

స -- బరి తెగి రాసి అబదాలుకూడా ఎందుకయ్మా ! నొజూ 

కుగా వివం క క్కుగున్నా ననీ సూతు శ్రమతో సూత కాలంలో 

చేరులాగాలని యత్ని ౦చాననీ అనరాదూ తీరిపోతుంది !. 

బ - పోనీ చేతగానితనంవల్ల అని ఒప్పుగోకూడదూ! 

స _ జనాదరణకి ఏది లక్ష్యు మో దాన్ని ఛీఛీ అనేన్తే 

తద్వారా జనడృష్టీలో పడచ్చుననిగావును తేమరిసంకోల్పం! 

నే - కాదు, నాసంకల్పం వేరు. 

స; వేరుకాదు. జనదృష్టిలో పడడానికి కాకపోతే. నీ 

(ప్రకటన. లెందుకూ? 
నే నాసరదా ఉండబట్టలే లెక 

స == మంచి సంగతే. వ్ ఇట ఊల్లోనామరీ 

ఎదో స స్తీషను రావడ డంవల్ల ర లాగింది. నేను ఒక సోడా. 

పుచ్చుగున్ని కిల్లీ కట్టు గోడానికి యత్ని స్తూ వాళ్లు దిగవలసింది 
"అస్టేమనేమో అని శనకజన్నాను. నన్ను గోదావరివంటిచోట. 
'డింపందీ. తమరు: దిగరన్నాడు బస్తాఅ బ్బాయి, బాగా అన్నా 

"డని: మెచ్చుగుందాం పోనీ అంశ్కే నామోచే అన్నా డాయిరి!. 
i వాళ్లునన్ను. వొదిలేలాగ కనపడలేదు. వమిరాదారీ అని నేను 
చూస్తూండగా. కొందరితో పాటు సూటు'వేసుగున ఇఓ టోవీ 
ఆయన. 'మాపజ్టైలోకి వచ్చి మాకు. ఎదర అవతలశానులో ' 
కూచున్నాడు. నా పలీకక్షులు ఆయన్ని ఎరుగున్నట్టు దాఖు.. 

లాగా 'ముఖోలు విప్పారు, - . (ఆయన “ఇదుగో ఇంటిశేనా[?. 
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అన్నాడు. సళ్తాకు అవునన్నాడు. వాళ్లు కుశల పశ్న లుకానిచ్చు 

గుంటున్నారు. నేను క్రిల్లీ కోసబిసా కోపంగా. నమిలి 

పారేసి, వాళ్ళ్కళ ఏమైఉంటుందా అని బురచించుగపని వాళ్ల 

మొహాలమిది కళనిబట్టి వాళ్లది టాకీకళగాని, (గ్రామఫోను 
కళగాని అయివ్రంటుంచేమో . (అప్పట్లో శేడియోకళ లేదు 

గనక గాన్రను) అనుకున్నాను. అల్లాయి తే ఏళ్లు నామిోాద 

తప్పకుండా పారపాటువల్లే విరుచుగుపడ్డా రనుకున్నాను. ఒక 

వేళ నటులేమో అంకే వాళ్లు నన్నుగాన్కి చేను వాళ్ళనిగాని 

గుర్తించుగో లేని అవస్థరాదని నాక్షుతెలుసు. గానమో, కవ 

నమో వాళ్లీకళ అనుకోడానికి నాకు ఆస్కారం కనిపించలేదు. 
ఈ కాస్పేపట్లోనూ ఆటోవీ ఆయనకికూడా ' వాళ్లు తమ 

(పస్తుతపు సని బోధపజిచి ఆయని న్నెకూడా తమలో కలుపుగుని 

ముమ్మరంగా తీయారయారు. ' ఇక్కు డికిముగ్గుర్నీ కూరా వవ 

జీ (ప్రభో అనిపించి, నేను వాళ్లు అనుకునేవాణ్ని కాను అని 

చెప్పేసి బయటపడదా' మనుకున్నాను.. _ కాని వాళ్లు నమ్ము 

కంగా కూడబలుక్కు_న్న ట్ట టు, ఒకడు. ఆేసరికి- 'శెండోపొడు 

వాడు మాచేసరికీ మూడోవాడు, వాడుతగ్లేసరికి మల్లీ మొదటి: 

వాడు - ఇల్లాగ్గా ఉప్పు అందిపుచ్చుగుంటూ చక్ర (క్ మంలో 

'తెంపులేని ధోరణిలో పడిపోయి. నన్ను. దుయ్యబట్టు 

గుని, నోటికొచ్చినట్టు. శడువుకోకుండా మాటలూ. చేతికి "చ్చి 

నట్టు | సవన. ఆయుధాలూ, _ | (మొదటివాడు... కొరడా: 

గరకు. .కొంకిజె త్త తీమూ, మూడోవాడు గొడుగు. హ్ 
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(ప్రయోగిస్తూ వ్యవహరించి, నాకు. ఉటావిరిసలపకుండాా మెడ 

నిలవకుండా చేసేశారు. వాన్లమాటల్లోని [గమంవ్యూణం . 

వొదిలి నృశ్తాంతం పోగువేస్తే, ఇల్లాటంది; 

స - చటుక్కున చెప్పండీ ! మోడి ద్దేశంఏమిటి ! వీమగ్నిం 

చడం అంకే అభిమానంకొొద్దీ షీలుచేను కని = వండిలాపొగిడి, 

లేకపోతే - అనూయకొొద్దీ కసాయిలా నరక్షడమా? దూది 
నిలా వకడమా, పంది క క శ వాన్ని లా పా తెయ్య 

డవమూ? కళాక ర్త సఖా! దోపాలగురించి తంటసం 

పట్టించడమా? పాతీస్యూత్ర శవ్మప్రమాణాలతో కళాజీవాన్ని 
కొలవడమా? oro కొ_త్రఅర్థమూ వదీ లేలకుండాఉండే 
పారిభాషిక ప దాలు (పయోగించి మార్లూడడమా! ఒకీఉదాహర . 

ణతో స్మూకత్రించడమూ? “మంచి” “చక్కని “అందమైని “సుం 

'దరమైని “బాగాఉండేి “ఉచిత” వంటిపదాలు బతికున్న 

వాళ్ళందరికీకూడా మిాఒక్కొ-రికే ఎంతేఅర్థం ఇసాయోా అంతే 

అర్థం ఇస్తాయనుకుని (భమించి వాడెయ్యడమా! ఇల్లాయి తే 

త. అల్లాయితే ఫ సందుగా ఉండేది, జూకీదిగి తే అటనెని 

. ఉండేది, పొడిఆడిఉంశే చేస్తు నాోద అన్నట్టు జరిగినయ థార్థం జరి 

| గినరీతిగా జరిగిఉండ కూడదని వాపోవడమా ?' ముగపె పళ్ళీనారి 

శనం అభినయించడమా? 4 

నబ = అందుకనే నన్నడిగితే కళావిమర్శ వ్యర్థం. కభరీ. 
“అర గించేవాళ్ల కీ మధ్య అరుక్కోడం బశ్తెంశేని వరక. న్యా. 
ప్న నుండి. యథార్థం. వెప్పచ్చున నంటారా?. .యూడండి, fea 
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ఉన్నట్టా, ఉన్నదిలేనట్టా, లేనిదిఉన్నట్టా, లేనిదిలేనట్టా “చెక 

ముకిశా/స్ర్రీ, చెప్పినట్టు ! ఉన్నకళని ఉన్న ట్టుమిరు చెప్పలేరు 

అదేచెప్పాలిగాని, మారు చెప్పజూనడం హాస్యాస్పదం, చెప్పడం 

అసంభవం, కళాశరీరాని AY ముక్క_లకిందకోసి మరో 

రూపంలో అజ్ఞానులకి వడ్డించి ఎల్లాడందనడం ఘోర నేరం. 

ఉన్నగి లేనట్టు చెప్పడం సామి ద్రోహమూూ, మాత్సర్యమూూా 

గనక అది కళాభిలాషులకి తెలిసిపోయి. డాక్టన్యం. - లేనిది 

ఉన్నట్టు బటాజుతంతుగా చెబితే విమర్శ ఏక మొ త్తంగా. 

కుక్కు_ ము: స్టుగుపోతుంది. లేనిదిలేనట్టు చెప్పడం మొదలెడితే 

కయున్హాయాలుచాలవుని ఉండేసింది. చెప్పడానికి విమర్శ కేవల 
చరి(త్రకాదు, ఉండబోయేది. చెప్పడానికి శేవలజ్యోతిమం 

కాదు. ఉండవలిసింది చెప్పడానికి శకేవలశాసనం కాదు, ఉండ. 

తగ్గది చెప్పడానికి కేవలనీతిపాఠం కాదు నాయి కం ఈ? 

డానికి ఇంట్లోముచ్చటకాదు.  . 

టో -- ఉండాలి ఉండాలి. విమర 1 అంతగా అనవసరంఅని చేను 

నమ్మను. దానిఉదయం కళ్తాతరంగం. పూూ.ర్తిఅయినే నేతరవాత ! 

కళకి భావన ఎల్లాగో విమర్శకి విచక్షుణ అల్లాగ 1: కళ బాల్య 

సూచక 0, ఫిమర్శ 'వృద్ధత్వచిహ్న షం క్ర భ జనకం అయితే విమర్శ 

జన్యం. దీర్ల గృమననమూ కళాకర్త హృదయావగాహన. గురించి 

నిరంత రాలోచన్నా నిదానం, నుముఖిత్వం, హృదయనై. శాల్యం. 

అహంకారరాహిత్యం, క్ర భలోఉండగల ప్రత్యేక మహాల్నా న సన్ని 

కనిపెట్టడానికి ఓపికా, మన్నించడానికీ వినయమా, సాటించ. . 
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డానికి కుతుహలమూూ, ' చెప్పడానికి తాఖతూ, తొడగడాని 

భాపాగల వ్య శక్రిచేసే కళావిమర్శ కూడదనే మానవులుండరను 

కుంటాను. అటువంటిది ఏరినల్ల 'కానంతవమూ తాన్ని ఆపనే 

కూడదని చెఫ్సీ పారెయ్యడం సవముంజసంకాదు. 

ఈ సమయంలో నాకు నురి కోపం ఆగక, తారస్థాయిలో 

మనమూ అందుకుండాం అని తేచాను. ఇంతలో. లెలాగితే 

కరూ-చోపడ్డాను. తక్షణం మళ్ళీ లేచి వయ్ సోడా” అని *ేశేసి 
“ఉండండి, మోావూాకశుమో గాని నాకు చావాం వేస్తోంది”: 

అని పెట్టి గుమ్మ 0దగ్గిరికి పరిగెట్టి సోడా కొట్టంచి పుచ్చుగుని 

డబ్బులిచ్చేసి స. వచ్చి కూచోడంలో మువహాం మహా 

జోరుగా పెట్టశాను. | 

చే - అయ్యా | |! ఒకటిశెండు మూడులారా! ఏమిటి స్వా 

నిర్భంధం? నన్నేం జెయ్యమని తమసెలవు ! తమరి ద_స్హరాలు 

క ్టసిన్యక్టునా | ) ఏం భత లునన్నరు। 

స - ఇంకా. చెయ్యమని కాదు. వెనక తమరు. చేసిన 

గురించే ! .మామోద కుళ్ళు మోలోపలఎందుకు. పుట్ట 

. పెరిగిందీ అని, | 

Re ew నాలో క్త ళ్ళు చిన గ్నమత్రైనాశేను. అ చెవే 

ం. ప్రన్నాను. నేను మోామిోాద వమోొ రాయలేదు. మారు నన్న 

ం సి. ఏవరో. 'అనుకుంటునా షరుం. న 

మ ఆ -అదినో “నస్. | న్గాలికా శాటివషైయ్యా? మావేరు 
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చే _ అవును, 

స - అయి లేమరిఇహానేం) మేంపొరపాటు ఎక్క_డపణ్ణ్ఞామూూ? 
సమాధానం చెప్పండి, లేకపోతే క్షమాపణేనా కోరుకోండి. 

పూర్వవిషయం ఏదీ నాకు స్ఫురించ లేదు, వాళ్ళ వేళ్లు 

కనుక్కోడానికి నాకు అసహ్యం "వేసింది. నేపకటించిన ఉవుడీ 

వాక్యం ఏదో స్వంతానికి అన్వయించుగున్న వ్యక్తు లేవా వీళ్ళు 

అనుకున్నాను. అయినా, వొక్టిపుణ్యానికి తవూపణ కోరుకో 

డానికి నామనస్సుని నేను నచ్చగొట్టలేక ఇల్లా అన్నాను; 

నే -- నేను తప్పుచయ్యలేదుగనక శ్షమాపణ కోరుకోను. 

కాస్కో-ం౦డ్కి వినండి: విమర్శ నాయిస్ట్రం, మియిష్టం మోదై తే 

నాయిస్ట్రం నాది. నొపని నాకు జన్నవాక్కు.! మారు ఉన్న వే 

చూడ లేని వాళ్ళయి కే, చేను లేనివికూడా చూడగలను. కళకి 

చీడపడితే నేను చూస్తూ ఊరుకోలేను. అభిరుచులు పొడవు 
తూంే నేను భరించలేను. నేను ముళ్ళడశొంక శదిస్తాను కుళ్లు 
చెత్త కడిగేసాను * అంగ(వాతములో చికిత్సకుడు దాదుష్టాం 

గంబు ఖండించి -- జూగత్త = నాదృస్టీలో కళాశర్త మొదటి 

ముద్రాయ్రాా వాడికళ రెండో ముద్దాయాకాగా, వాదీ వాది 

వ్లీడరూ, (ప్రతివాదీ ప్రతివాదిన్లీడర్యూ సాక్షుల్యూ ఉత్తర 
సాక్షులూూ దశ్షి ఇసాక్షులూూ, పంచాయతీ, జడ్జీ -- ఇవన్నీ నేనే, 

లక్ష. క్ వే అవతలకథలో లత్ముణుడూ, రాముడూ ఆంజ 

చేయులూ అవుతూన్నట్టు! ఘోరకృతులు చేసిన కళాకర్తని నేను 

ఉరితీసిపాశేసీ ఆంధ్రజనానికి వాడివల్లరాగల అపాయం తొల 
గీస్తాను. నన్నా(శ్రయించడాన్ని బట్టి నేను కళాక రృల్న్ని వెకితీసుకు 

/ 
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రాగల్ను. అవసరాన్ని ఒట్టి నేను తప్పుల్ని గొప్ప చెయ్యగల్ను, 

లేకపోతే ఒప్పుల్ని కప్పట్టగల్ను- కళాకర్తలంతా తరవాత. 

తరవాత వారసత్వంగురించి తన్ను కుభావకుండా (పతీ వాడికీ 

తలోజాగా కేటాయించి వాళ్ళకి చీడీలుక జేసి ఉచితస్థలాల్లోకి 
వాళ్ళని జేశేసి నాఅనుజ్ఞ తండా వాళ్ళు పై జ ప 

కిందెకిపడ డానికిగాని ఏళ్ళు  తగ్గిపోయేటట్టు వాళ్ళని మేకుబందీ చేసి 

పాేస్తాను. ఎక్కొ_డేనా బొవగాని వంగతోటదగ్గిర కాదన్నట్టు 

కళాక ర్త నాకు ఎంతదగ్గిరచుట్టం అయినాసరే, ఎంత ఎకుగున్న 

వాడైనా సరే కళలో పస లేనప్పుడు నిర్నావామాటంగా 

వాల్ల తెగ విమగ్శించి విమర్శించి వొదిలిపెడతొనుగాని డోరు 

కోను అందుకని. గుంజులేని వాళ్ళకి నేనంశు ఠార్ ! నాకు 

సన్మానం జరిగినప్పుడు “కుకృతికుఠార్” అనే బిరుదం నాకిస్తే 

చేను అభ స్టంతీరం చెప్పనని చాలామంది .అనుకోడమూ, 

ఊపి ౦చుకోడమూ+ నాకు తెలుసు, నాతొఖతుగురించి మిరు. 

దుఖించకండి. ' నొఅంతే జ్ఞాని విమర్శపాటి చెయ్యడా?! అందు 

“లోనూ కళావిమర్శ చయ్యడానిక ఆకళ రానఖశ్లేదు అనికాదు 

నేననేదిి. ఆ కళ వచ్చిఉండకూడదు అనికూడా నొక్కు. తాను. 

'అప్పుడుగాని ఆ కళయోక్కం అసలు నిగ్గు శేలదంటాను. పాఠం 

“విమర్శించడానికి పాఠం చెప్పని ఇన్నాక్ట శే తగునని నా అభి 
"ప్రాయం," తెలుగుగానవిమర్భ్శకి.. హెంద వేతరుడు _ వాలు 

| తెలుసచి త్రవిమర్శకి ఆం గయ్య ఉండాలి, తెలుగుకవి తా వివు ; 

రిక, అరవయ్యరు: నిరాశ్షేపణంగా ఉండచ్చు, సరి తెలుగు 
నాటక వ్రదర్శనవిమర్శకి . స్పృవ్రాలేనిబొడు.. మరీకక్కున. స. 
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పోతాడు. సత్తా శేకపోతే ఏ మిరు కళ మానుకుని  మరోపని 
చూసుగోండి. మిరు చవటకళ సృష్టి చేసి సినన్నాళ్ళు జీను తీవ్ర 

విమర్శ మానను. ఎక్కేగుమ్మమూ దిలేగుమ్మమూ మో స్తై. 
మిరు ఎవరిదగ్గరికి ఎన్నిసార్లు వెళ్ళి ఎంతేవీడుచునున్నా నా నా 

వాతేలు చేపెట్టితీరశాను. మరి నే దిగేస్లేవను వచ్చేస్తోంది. 
చం. పెట్టుగోండి. న 

_ చాల్లేవ య్యా! ఆకారమా నీ కాభారం ) నామాలా 

కప్కు సతు పీమాలా నీకు శరణ్యం ! రూపాలా . నీకు 

జీవం! ఆత్మఘోాపణా నీ ఆంతర్యవృత్తి! వ్యక్తి క్రిదూపష ణా 
సిపరవమూావధి?) స సంకుచితత్వమా నీ నీజానం? చసావ క్యాలు తెచ్చా 

నువ్వు ఒకడి బొన్నత్యం స్థాపించడం ! నినునన్నులో ఉందని 
స. అనుకునేదా నీకు ప్రపంచంలో సందర్భించవలి 

కిన కళ? నువ్వు, కళాచార్యుడీవా అల్పులకి . కళల్లోప 

దేశం అడక్కుండా. చెయ్యడానికి ! 
ఇ రా అయ్యా |! కళా ప్రారంభకుణ్ణి విమర్శించడం విచ్చిన. 

మోద (బ్రహ్మాస్త్రం (ప్రయోగించడం. కే ఖావర్త రకుణి. థై విమ 

ర్భించడం చెవిటి నాడికి. శంకూదడం, కళారాధకుణ్ణి వ్మర్శిం 

చడం కమ్మరప్ధిని సూదులమ్ముడం. కళాజీవిని - విమర్శించడం 

పొట్టమిాద కొట్టడం, స్థిరపడ్డ కళాకర్త రని విమర్శించడం వీటికి 

ఎదురీదడం. టనే క్రశాక రని విమర్శించడం ెవులోని. 

జోరీగఅవడం. అల్బుడైన కళాకర్త రని గొప్పగా విమర్శించడం - 

వాడితో పాటు. అధోలోకానికి టిక కట్లు కొనుకో-డం., ఊరు. 

కుంకే. బాలా ; సంగతులు సవ్యంగా. పరిష్కారం. శాగలక్. .. 

6 తృమకళాకర్త క్షి విమర్శ మోకాలి. బంటి, . అధమకళాక రని 



100 లోకోభీిన్న రుచి, 

అనావుకండా విడీచీ పెట్టడం ఉభయ తారకం, 

టో = అబ్బ! నువ్వు విమర్శఅం'ే చెడుఅర్థ మే లాగు 

తున్నా వయ్యా ! అదేం ధర్మం ! విజ్ఞానాన్ని బట్టి అన్నిటి 

లోనూ మాత్సర్యం తగ్గించుగో వాలి. విమర్శ అంశే, వెనకటి 

మన్లేనే నెత్తివాద మొట్టికాయ "కాదు, మొహంమిాద 

చెప్పు కాదు కంఠానికి ఉరి కాదు, నోట్లో పుండు కాదు, 

ఫీపుపిగాద చరుపుకాదు. “బావ్యాస్థితీగతులవల్ల తన చిత్త 

వృ త్తి లో గలిగిన పరివ రృనలు అన్యవాదయాలకి కలీగించూ 

లనే సదు శ్రేశంతో కళాక ర్న చేనేపకటనని వ్యాసంగం చేసు 

గోడ మే” విమర్శ. కళాకర్రయొక్క_ భావనాశ క్రికీ విచక్షణకీ 
సమత సమర్థించడం విమర్శ. ఆంతర చావ్యాచరిత్రల్ని పరి 

నీలించి, వదెనా కృృతిజనించడానికి దేశకాలపాత్ర సందర్భాలు 

ఎట్లు పరిపక్వం అయినాయో, మరి ఆకే ఆక్ తీ రచించ 

డానిక్షి పరిస్థితులు ఎట్లా అనుకూలించాయో కనిపెట్టడం విమర్శ. 

అనేకక్ళతులు రచించడపు పనిలో కళాకర్త పడిఉండే టప్పుడు 
వాటిని విడివిడిగా చేనిమట్టుకి దానిని సమగ్రంగా ఆస్వాదించ 
డపురీతి చెప్పుడానికి ఒక్కోక్క-క ర్వకి వ్యవధి, ఒకొక్క... 

కరకి నేర్పూూ ఒక్కొక్కకర,కి ైర్యమూ, ఒక్కోక్క 

కర్శకి నిర్శాహమాటమూ చాలవుగనక అటువంటి పని 

చెయ్యగ లగడానిక్తి విమర్శ అవసరం అంటాను. కళని విమర్శించే 

వాడు కర్తయొక్క_ నిజమైన అవస్ల గ్రహించడానికి క_ర్హవంటి 

వాడై, తరువాత ఎంతో క్షోభ పడ్డవిాదట క_ర్తయుక్క... 

హృదయస్థితి వహించగలిగి తే అక్కడికి అతడికి ఇల్లలకడం 
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అయి స్వంతపని యావత్తూ మరి ముందుంటుంది: ఒక 

సార్థకకళలోని (ప్రతిభ కశ్తేవచ్చి చూపింశేకంకే మరొకరొచ్చి 
(పకటించీనప్పుడు కూడా (పజల్లో కళాస క్రీ ), కళారాధనా 

వాచ్చుకాయీగాని తగ్గవు, నిశ్చయమైన లేజస్సుగల కళ తన 
చుట్టూగల అనేక జనాజ్ఞాన 'మేఘాలవల్ల  మాటుమణిగి 

పోయినప్పుడు వాటిని పటాపంచలుచేసి ఆ కళయొక్క "తేజో 

లాభం (పపంచానికి కలగ చే నేపభంజనం విమర్శ. కర్తయొక్క 

హృదయ విహారాన్ని కర్తకంకేుకూడా ఎక్కువ వివరాలతో 
కూడా గుర్తించగలిగాడా ఇతడూ అనివించగలవాడు అన్న చే 

విమర్శ, (శొర్యంలేని స్వ్యాతంత్యనూ, మెట్ట వేదాంతం 

లేని జ్ఞానమూ, మొట్టికాయలు 'వెయ్యడపు సరదాలేని ఇంగిత 

జ్ఞానమూ, పటాటోపం లేని పాండిత్యమూూ, ఇవాటువాటు 

శార్యంతేన త్రికరణళోద్ది, స్వాతిశయం లేని దర్ధా, కాకిచూవు 

'లేని దృష్టీ, మేస్టరీతనం లేని అధికారమూ, కుచోద్యంలేని హృద 

యమూూా విమర్శకుడు కనపరుస్తాడు. నవ్యసృష్టిని పోల్చుకోగలిగి, 
నవ్యవిషయాల్ని స్వీకరించగలిగి గూఢంనాని వాద్యభావలో 

కళ దొరికేచోట్లు ఇవిగోఅని చెప్పడమేకాక, చెప్పగాచే జనానికి 
విశ్వాసంకూడా కలిగించగలిగి నెగ్గినవాడు చెప్పిందే విమర్శ. 

ఇప్పటికి నాాప్రయాణం 'చాలావరకు అయిపోయింది, మరి 

తరవాత స్టేషన్లో చేను దిగిపోడమే. నాకు థై ర్యంవచ్చింది. టోపీ 

ఆయన వదో (శ్రమపడి వకరువుపెట్టాడుగాని అదంతా నాకూ 
“తెలును. అదంళా పు స్తకాల్లో చే, 'ఎబొచ్చీ వదిఎక్కొ-డిదోఅతడు 
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చెప్పలేదు, కెంఇస్ప్వే సే నేను చెప్పేస్తాను. చివరముక్క_లు నేనే అనేసి 

ఆ వ్వ సారస్వతగోస్టి. ముగించెయ్యాలని నాకు అనిపించింది. 

(టోరీ ఆయనతో) స్వామి, తమ వేరు? 

టో = దాసు. 

చే _ నమస్కారం, మతో నేను వకీభవించను. చేశాభిరుచి 
పాడై పోయింది. కొన్ని కొన్ని మంచికృతులున్నా వేళాకోళప్పు 

రకం ఎక్కువైనాయి. వాటికి గౌరవం శాక్ళుండా చెయ్యడం 

పని నామిోద్క, నాభుజస్కంధాలమిోద పడ్డది. ఒకొక్క. 

కృతిలో లశ్షదోపాలున్నూ, రి ఏమో లేకపోవడమున్నూ . 

పాడుకృతులకి తెగ ప్రచారం. వాటిల్లో నియమాలు బొత్తిగా 

లేకపోడం. అయినాసరే జనం అల్లాంటి అధముక శల్ని 

పాటించి గారవించడం నాకు పరమాసవ్యాం వేసి జనంయెడల 

జాలికొద్ది ఈపాడుపనికి దిగాను. కలేజాటిండి మొగతనం 

ఉంచే సమాభాసం చెప్పండి, 

టో - మీరుచెప్పారుగా! మేమూ నిమిషంలో చెప్పచ్చు 
గాని ఒక్కొక్క సమాథానంవల్ల అల్బ్పవిమర్శకి అనవసరపు 

గొప్పతనం వస్తుందేమో అనేభయంవల్ల మాట్లాడక ఊరు 
కోడం జరుగుతూంటుంది. 

. ఇంతలో మావూరు స్లేవన్ తాలూకు “కులీ కులీ, కులీ!” 

వినబడింది. కైలాగింది. చేనుదిగేసి చాసుగారితో, 
చే _ సెలవండి. తమకి సోడాకావాలా? 

టో -- చిత్తం. అఖ్మ-గ్లోదు. 

చే -- (కడమ ఇద్దరితో) విరు సోడాపుచ్చుగుంటారండీ ! 
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= ఎంతేమాత్రంవద్దు. మొ నమా ధానరన ంతో మాకు 

భక తృన్ల పోయింది. 

-. (వాళ్ళకి సమస్కటరించి) అయ్యా! ; మల్లీ మనం ఎప్పుడు 

Ws కొంచెం నిదానించి చెబుతా రా ఒక సంగతి 

అడుగు తొను, 
స - అడగండి. 

చే- మొమోద నే రాసింది మీరిక్కడ చూళోరూః? 

స- మె(డాసు ఫలానా షతీక ఫలానా సంచికలో! 

చే - ఉందా ఇక్కడ? 

స - లేదండీ ! 
. నే - నేను వరచనా పంపించ లేదండీ ఎల్లా అచ్చడిందోగాని 

అచ్చుపడ్డరచనా ? విరారు టాకీవారా ! " 
_ సన - అవునండీ, మా పేర్లతో ఉంశునే ! స్పష్టంగా మి 

ఇంటికే వేరు ఉంకేచే! నే క్త 

చే - నావేరుందా? స లే 

స = లేనట్టుందండోయ్ ! (స్తతో వరా. 
బరా లేదు. a a See 
“చే చేకులేకుండా ఫక్తు స్ నరా! అల్లాచెస్పండి మరీ! ' 

అవ్య శ్షీ కీ మరోకరు అయిఉండాలి. we rN 

= మికు దగ్గిరవాడా? ల 

| న్్ ఎమో! ఏ ఏ తూర్పు. ఎ పడమర నుబంధమో | |: 
సజు నిజంగానేనాండీ స ల ట్ మ. 

“ నే నిశ్చయంగా, ల 
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న్తోంచీ జరిగిందానికంతేకీ బొడ్డుతుమ్మాలూ ! మెరి మమ్మల్ని 

విమర్శించింది మోశే అయినట్టు సమాధానం మొదలెట్టా శే! 

చే _ ఎంజెయ్యనూ ! మోరంతా అటకాయించేసరికి చేతా 

వాతా అయినంతేముట్టుకి తంటాలుపడ్డాను. కాని వృపమా 

దంవల్లనై కేం మిపరిచయభాగ్యం నాకుకలిగింది. కృతజ్ఞుణ్ణి, 
ముఖ్యంగా దాసుగారికి. 

బధా అయితే, ఆయనెవరో అల్లా ఇంటిపే కెట్టుగోడం 

ఎందుకండీ ! Gy 772 
pee ఇందుశే! లాభం క ఇ జమకట్టుగోడాని 

కిన్నీ, నష్టంవస్తే ఖర్చురాసెయ్యడానికిన్నీ ఎమో! లేక, 

క చంపుస్తువ్నా. | మమశకారంవదల్రేక గావును. 

బ - ఐతే చిక్కేనండీ. “చెట్ల రచనలున్నా యే అల్లాంటివీ! 
వాటిల్లో స. షః నిశ్చితాభిప్రాయా లనుకుం 

టున్నాం! 

నే -- మరి అసోకోళరడ్ అటువంటి విమర్శనాశ క్రి కి నాకు 

లేదు. మరిరై లుక దుల్తుంది. సర్తి ఈ యినపచారివిమర్శ ఇవాలు 

గానండ్కి ఇప్పుడిక హృదయాలు కుదటబడ్డాయిగనక సోడా 

పుచ్చుగోరూ ? 

ముగ్గురూ -- అవశ్యం. క్ర 

అనగా, వాళ్లకి సోడాలిప్పించి కిల్గీలుకూడా ఇప్పించి నేన 
నమస్క-రిస్తూండగా శైలు కదిలిపోయింది. 

సంపూర్ణం 




